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1. Johdanto, toteutus ja vertailumaiden esittely 



Selvityksen tausta, tavoitteet ja toteutus
Tausta

Suomessa valmistellaan parhaillaan kansallista lapsistrategiaa, 
jonka kautta pyritään kohti lapsi- ja perhemyönteistä Suomea. 
Lapsistrategian valmistelun pohjatyö aloitettiin edellisen 
hallituksen kaudella ja siihen on sitouduttu myös pääministeri 
Antti Rinteen hallitusohjelmassa. Tarkoituksena on, että 
lapsistrategiasta tulee hallituskaudet ylittävä, poikkihallinnollinen 
strategia, jota kulloinkin hallitus toteuttaisi toimeenpano-
ohjelmalla (lähde: sosiaali- ja terveysministeriö)

Pääministeri Antti Rinteen hallitusohjelman tavoitteena on lapsi-
ja perheystävällisyyden edistäminen yhteiskunnan ja hallinnon 
toiminnan kaikilla tasoilla. Lapsistrategian lisäksi keinoina 
hallitusohjelmassa mainitaan mm. päätösten lapsivaikutusten 
arviointi, lapsibudjetoinnin edistäminen, lasten hyvinvoinnin 
tietopohjan vahvistaminen sekä lasten ja nuorten osallisuus 
(lähde: valtioneuvoston kanslia).

Selvityksen tavoitteet

Tässä selvityksessä on tarkasteltu kansainvälisiä hyviä käytäntöjä  
kahteen teemaan liittyen:
1. Lapsistrategiat
2. Lapsivaikutusten arviointi

Tavoitteena on ollut selvittää, minkälaisia lapsistrategioita 
vertailumaissa on, miten ne on laadittu ja miten niitä toteutetaan. 
Lisäksi on tarkasteltu lapsivaikutusten arviointien roolia lapsiin ja 
nuoriin liittyvässä päätöksenteossa. Pyrkimyksenä on ollut 
tunnistaa käytäntöjä ja oppeja, joita Suomessa voisi hyödyntää. 

Selvityksen vertailumaiksi valittiin Ruotsi, Skotlanti sekä Uusi-
Seelanti. Maat ovat mielenkiintoisia eri näkökulmista - Ruotsissa on 
pitkät perinteet lapsistrategiatyöstä ja lapsivaikutusten 
arvioinnista. Uudessa-Seelannissa on hiljattain julkaistu 
ensimmäinen lasten ja nuorten hyvinvoinnin strategia. Osana 
strategiaa edistetään lapsivaikutusten arviointikäytäntöjä. 
Skotlanti puolestaan on ollut tunnettu edistyksellisestä 
järjestelmästään, joka ollut monen maan esikuvana. Lisäksi 
maassa valmistellaan tällä hetkellä YK:n lapsen oikeuksien 
sopimuksen inkorporaatiota kansalliseen lainsäädäntöön.

https://stm.fi/lapsistrategia/tiekartta
https://valtioneuvosto.fi/rinteen-hallitus/hallitusohjelma/oikeudenmukainen-yhdenvertainen-ja-mukaan-ottava-suomi


Selvityksen tausta, tavoitteet ja toteutus
Aineistot ja menetelmät

Selvitys on toteutettu elo-lokakuussa 2019. Sen laatimisessa on 
käytetty kirjallista aineistoa (vertailumaiden hallinnon asiakirjat ja 
-sivustot, teemoja koskevat aiemmat selvitykset ja tutkimukset 
sekä muut internet-lähteet). Lisäksi vertailumaista on haastateltu 
asiantuntijoita. Erityisesti pyrittiin haastattelemaan sellaisia 
asiantuntijoita, joilla on hallinnon ulkopuolista näkemystä 
selvityksen mukaisista teemoista. 

Lista selvityksen aikana haastatelluista asiantuntijoista sekä 
keskeisistä kirjallisista lähteistä löytyy raportin liitteestä. Lähteisiin 
viitataan myös raportin näitä käsittelevissä osissa.

Selvityksen on toteuttanut Itlan toimeksiannosta Owal Group Oy. 



Lasten määrä*

Alle 10-vuotiaiden lukumäärä (2019): 635 000;  alle 20-vuotiaiden 
lukumäärä (2019): 1 273 000 

Lasten (alle 20-vuotiaiden) osuus väestöstä 2019:  26 %

20 % lapsista ja nuorista on maoreja. Neljäsosa 0-14 –vuotiaista kuuluu 
useampaan kuin yhteen etniseen ryhmään. 

Selvityksen teemojen tilanne pähkinänkuoressa

Ensimmäinen lapsistrategia valmistui elokuussa 2019.

Lapsivaikutusten arviointimalli on otettu käyttöön vuoden 2018 
lopussa.

Keskeiset lapsi- ja perhepolitiikan toimijat:

Uusi-Seelanti

* lähde: Stats NZ

• Valtioneuvosto valmisteli ensimmäisen kansallisen 
lasten ja nuorten hyvinvoinnin strategian. 

• Lapsiasiainministeriön tavoitteena on tukea 
lapsia, joiden hyvinvointi on vaarassa nyt tai 
tulevaisuudessa.

• Opetusministeriö vastaa varhaiskasvatuksesta, 
peruskoulutuksesta, ammatillisesta koulutuksesta 
ja korkeakoulutuksesta 

• Sosiaaliasioiden kehittämisen ministeriö vastaa sosiaalipolitiikasta 
sekä työllisyyteen ja erinäisiin tukiin liittyvistä teemoista. Ministeriö 
kehitti lapsivaikutusten arvioinnin työkalun.  

• Lapsiasiavaltuutettu edistää lasten etuja, hyvinvointia ja valvoo 
Lasten ja nuorten hyvinvoinnista annetun lain mukaisia palveluja ja 
raportoi edistymisestä.

• Paikallishallinto vastaa paikallisten palveluiden ja infrastruktuurin 
kehittämisestä. 

Tilanne Suomessa: Lasten määrä*

Alle 10-vuotiaiden lukumäärä (2019): 577 000;  alle 20-vuotiaiden lukumäärä 
(2019): 1 178 000 

Lasten (alle 20-vuotiaiden) osuus väestöstä 2019:  21,4 %

8,5 % alle 20-vuotiaista on ulkomaalaistaustaisia.

https://www.stats.govt.nz/information-releases/national-population-estimates-at-30-june-2019


Lasten määrä*

Alle 10-vuotiaiden lukumäärä (2018): 578 000

Alle 20-vuotiaiden lukumäärä (2019): 1 150 000 

Lasten (alle 20-vuotiaiden) osuus väestöstä 2019:  21 %

Selvityksen teemojen tilanne pähkinänkuoressa

Skotlannissa hyödynnetään Getting It Right For Every Child (GIRFEC) –
lähestymistapaa lasten ja nuorten hyvinvoinnin parantamisessa. 

Kolmevuotinen toimintasuunnitelma lasten ihmisoikeuksien 
edistämisestä julkaistiin vuonna 2018. Lapsivaikutusten arviointimalli on 
otettu käyttöön vuonna 2015.

Skotlanti

* lähde: Statistics Scotland  

Keskeiset lapsi- ja perhepolitiikan toimijat :

• Lasten ja perheiden ministeriö laati 
toimenpidesuunnitelman lasten ja nuorten ihmisoikeuksien 
edistämisestä 2018-2021. Ministeriö vastaa mm. lapsia, nuoria 
ja perheitä koskevien politiikkatoimenpiteiden 
toimeenpanosta sekä lasten ja nuorten oikeuksien 
edistämisestä ja tekee yhteistyötä läpi hallinnon ja 
palveluntuottajien kanssa.

• Lapsiasiavaltuutettu edistää lasten ja nuorten oikeuksia ja 
lisää tietoisuutta näistä. Lapsiasiavaltuutetun toimintaa 
rahoittaa parlamentti.

• Varhaisen oppimisen ja lastenhoidon  ministeriö vastaa 
varhaisen oppimisen ja lastenhoidon järjestelmän 
kehittämisestä Skotlannissa.

• Jatkokoulutuksen ja tieteen ministeriö vastaa jatko- ja 
korkeakoulutuksen toteutuksesta Skotlannissa.

• Paikallishallinto vastaa paikallisten palveluiden ja 
tuottamisesta (koulutus, jätehuolto, sosiaalipalvelut jne). 

• Oppimisen ministeriön vastuulla on koulujärjestelmä ja 
laajempi oppimisympäristö. 

Tilanne Suomessa: Lasten määrä*

Alle 10-vuotiaiden lukumäärä (2019): 577 000;  alle 20-vuotiaiden lukumäärä 
(2019): 1 178 000 

Lasten (alle 20-vuotiaiden) osuus väestöstä 2019:  21,4 %

8,5 % alle 20-vuotiaista on ulkomaalaistaustaisia.

https://statistics.gov.scot/slice?dataset=http%3A%2F%2Fstatistics.gov.scot%2Fdata%2Fpopulation-estimates-current-geographic-boundaries&http%3A%2F%2Fpurl.org%2Flinked-data%2Fcube%23measureType=http%3A%2F%2Fstatistics.gov.scot%2Fdef%2Fmeasure-properties%2Fcount&http%3A%2F%2Fpurl.org%2Flinked-data%2Fsdmx%2F2009%2Fdimension%23refPeriod=http%3A%2F%2Freference.data.gov.uk%2Fid%2Fyear%2F2018&http%3A%2F%2Fstatistics.gov.scot%2Fdef%2Fdimension%2Fsex=http%3A%2F%2Fstatistics.gov.scot%2Fdef%2Fconcept%2Fsex%2Fall


Lasten määrä*

Alle 10-vuotiaiden lukumäärä (2018): 1 223 971;  alle 20-vuotiaiden 
lukumäärä (2018): 2 379 242

Lasten (alle 20-vuotiaiden) osuus väestöstä 2018:  23 %

Alle 21-vuotiasita 26 % on ulkomaalaistaustaisia (syntyjään tai 
molemmat vanhemmat)

Selvityksen teemojen tilanne pähkinänkuoressa

Ruotsi on lapsen oikeuksien edellä kävijä. Voimassa oleva 
lapsistrategia on vuodelta 2010.

Lapsivaikutusten ja lapsen edun arvioiminen sisältyy tiiviisti 
strategiaan. Kunnilla ja alueilla on useita lapsivaikutusten 
arvioinnin malleja, joiden toteutusta eri toimijat tukevat.

Keskeiset lapsi- ja perhepolitiikan toimijat:

Ruotsi

* lähde: scb.se

• Barnombudsmannen Valtion virasto edistää ja seuraa lapsen 
oikeuksien ja lasten edun toteutumista kunnissa ja 
viranomaisten toiminnassa. Nostaa esiin epäkohtia ja ehdottaa 
muutoksia lainsäädäntöön.

• Vahva paikallishallinto tekee viimekädessä päätökset 
lapsen oikeuksien vahvistamisen strategian 
toteuttamisesta ja lapsen oikeuksien vahvistamisesta

• Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) Kuntien 
työnantajaliitto ja kunnallisen itsehallinnon edunvalvoja 
tukee kuntia ja alueita strategian implementoinnissa ja 
seuraa toteutusta.

• Hallitus/ministeriöt Vastuu LOS:n koordinoinnista ja 
raportoinnista YK:lle on hallituksella ja nykyisessä 
hallinnossa erityisesti työministeriöllä. Lapsipolitiikka on 
poikkihallinnollista, ja oikeuksien vahvistamiseen 
tähtäävät toimet jakautuvat eri toimijoille.

Tilanne Suomessa: Lasten määrä*

Alle 10-vuotiaiden lukumäärä (2019): 577 000;  alle 20-vuotiaiden lukumäärä 
(2019): 1 178 000 

Lasten (alle 20-vuotiaiden) osuus väestöstä 2019:  21,4 %

8,5 % alle 20-vuotiaista on ulkomaalaistaustaisia.



2. Lapsistrategiat



Yhteenveto
Tarkastelun kohteena olevien maiden lapsistrategioilla on 
vahvat kytkökset YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen. 
Lapsistrategioiden lähtökohtana ovat lapsen oikeuksien 
sopimuksen sisällölliset linjaukset ja lapsistrategioiden 
laadinnassa ja kehittämisessä on huomioitu YK:n lapsen 
oikeuksien komitean lausunnot. 

Velvollisuus lasten oikeuksien ja lasten hyvinvoinnin 
edistämiseen tulee lainsäädännöstä. Uudessa-Seelannissa ja 
Skotlannissa velvollisuus lasten hyvinvoinnin ja lasten oikeuksien 
edistämisestä on kirjattu lainsäädäntöön. Ruotsissa lasten 
oikeuksien sisällöt siirtyvät kokonaisuudessaan lainsäädäntöön 
vuoden 2020 alusta, ja Skotlannissa samaa tavoitellaan vuotta 
myöhemmin. Lapsistrategia on kaikissa maissa keskeinen 
työkalu lapsen oikeuksien edistämiseen ja siitä raportointiin.

Lapsistrategioita päivitetään verrattain tiheästi. Uudessa-
Seelannissa ja Skotlannissa velvoite päivittää strategia kolmen 
vuoden välein sisältyy lainsäädäntöön, millä pyritään 
varmistamaan strategioiden  ajantasaisuus ja vastaavuus 
kunkin hetken sekä tulevaisuuden tarpeisiin. Ruotsissa vastaavat 
kirjaukset on sisällytetty itse strategiaan, ja toimenpiteitä on 
kohdennettu muutaman vuoden välein.

Lapsistrategioiden valmisteluun on osallistettu laajasti eri 
toimijoita (lapsia, vanhempia sekä asiantuntijoita). Laajan 
osallisuuden toteutumista pidettiin tärkeänä, jotta strategiat 
heijastavat eri toimijoiden näkemyksiä,  ja jotta niille syntyi vahva 
julkinen mandaatti. Lasten ja nuorten osallistaminen strategian 
valmistelun yhteydessä on Skotlannissa ja Uudessa-Seelannissa 
kirjattu lakiin.

Vastuu lapsen oikeuksien  ja lapsistrategian toteutumisesta  on 
selkeästi määritetty. Ruotsissa lapsiasiainvaltuutetulla on laaja 
vastuu lapsen oikeuksien sopimuksen toimeenpanon tukemisesta 
ja seurannasta. Uudessa-Seelannissa pääministerin kabinetin  
alaisuudessa toimii erillinen osasto. Skotlannissa vastuu on 
erikseen laissa määritelty kaikille ministereille. 

Lapsistrategioiden toimeenpanoa seurataan systemaattisesti. 
Tietopohjaa on kehitetty eri maissa mahdollistamaan strategian 
toimeenpanon tuloksellisuuden ja vaikutusten todentamisen. Mm. 
lapsia ja nuoria koskevaa kansallista tilastointia on kehitetty ja sitä 
on täydennetty muulla tiedonkeruulla, kuten lasten ja nuorten 
näkemyksiä hyödyntävillä selvityksillä sekä teemaan liittyvillä 
tutkimuksilla. 



2.1 Lapsistrategian tausta – Uusi-
Seelanti
Uuden-Seelannin ensimmäinen lasten ja nuorten hyvinvoinnin strategia 
(Child and Youth Wellbeing Strategy) julkaistiin elokuussa 2019. Taustalla 
oli joulukuussa 2018 voimaan astunut lainsäädäntö lapsiköyhyyden 
vähentämisestä (Child Poverty Reduction legislation) ja erityisesti Lapsista 
annetun lain muutos (Children’s Amendment Act 2018), jonka mukaan 
hallituksen tulee vähentää lapsiköyhyyttä sekä parantaa lasten hyvinvointia. 

Yksi keskeisimmistä, lain edellyttämistä keinoista lasten hyvinvoinnin 
parantamisen keinoista on lapsistrategia. 

Strategian valmistelusta vastasi Uuden-Seelannin pääministerin 
kabinetti (Department of the Prime Minister and Cabinet). Ministeriöön 
perustettiin tätä varten Lasten hyvinvoinnin ja köyhyyden vähentämisen 
osasto. 

Osasto vastaa lapsiköyhyyden vähentämisestä sekä lapsistrategian 
valmistelusta. Työtä johtivat pääministeri, joka toimii pääministerin tehtävän 
ohessa lapsiköyhyyden vähentämisen ministerinä, ja lapsiasioiden ministeri.

Strategia laadittiin vuoden 2019 aikana ja prosessiin osallistettiin laajasti eri 
sidosryhmiä ja kansalaisia. 

http://www.legislation.govt.nz/act/public/2018/0058/latest/whole.html
https://dpmc.govt.nz/our-programmes/child-and-youth-wellbeing-strategy
https://childyouthwellbeing.govt.nz/resources/child-and-youth-wellbeing-strategy-html


Strategia toimii hallinnonrajat ylittävänä politiikansuunnittelun 
viitekehyksenä  alle 25-vuotiaille lapsille ja nuorille.  Laki 
edellyttää, että strategia päivitetään kolmen vuoden välein, jotta 
se vastaa aina kunkin hetken sekä tulevaisuuden tarpeisiin. 
Strategian päivittämisessä tulee kuulla yleisöä. 

Strategian laadinnan lähtökohtana oli erittäin laaja tietopohja ja 
sidosryhmien osallistaminen.  Laadinnassa hyödynnettiin laajasti  
sekä yhteiskuntatieteellistä tutkimusta että kansalaisten ja 
julkishallinnon organisaatioiden  esittämiä näkemyksiä ja toiveita. 
Strategian kehittämisvaiheessa valtioneuvosto teki yhteistyötä 11 
viraston tai ministeriön kanssa ja kuuli 10 000 kansalaisen 
näkemyksiä. Strategian laadintaa tuki myös erillinen Lasten ja 
nuorten hyvinvoinnin strategian asiantuntijaryhmä, jonka 
tehtävänä oli kerätä hallinnon ulkopuolisten asiantuntijoiden 
näkemyksiä strategian laadinnan tueksi. 

Strategiasta vastaava ministeri raportoi vuosittain strategian 
edistymisestä parlamentille. Strategian toimeenpanoa ja 
toteutumista  seurataan sitä varten määritellyin indikaattorein. 
Strategiassa priorisoidaan niitä lapsia ja nuoria, joilla on suurimmat 
tarpeet suhteessa strategian tavoitteisiin. 

2.1 Lapsistrategian sisältö ja suhde lapsen 
oikeuksien sopimukseen – Uusi-Seelanti

Strategian visiona on, että Uusi-Seelanti on maailman paras 
paikka lapsille ja nuorille. Sen kehittämistä ja jatkuvaa 
toimenpanoa varten on määritelty yhdeksän periaatetta, joista 
yksi on se, että lasten ja nuorten oikeuksia tulee kunnioittaa ja 
ylläpitää. Tämän periaatteen yhteydessä viitataan suoraan YK:n 
lapsen oikeuksien sopimukseen ja YK:n vammaissopimukseen 
sekä näiden velvoittavuuteen.

Strategia on laadittu niin, että kaikki lasten ja perheiden 
parissa työskentelevät tahot voivat hyödyntää sitä oman 
toimintansa suunnittelussa. Osa paikallisviranomaisista ja 
kunnista on esittänyt kiinnostuksensa hyödyntää strategian 
viitekehystä ja indikaattoreita oman toiminnan suunnittelussa 
ja palveluiden toteuttamisessa. 

https://childyouthwellbeing.govt.nz/resources/child-and-youth-wellbeing-strategy-html
https://childyouthwellbeing.govt.nz/resources/child-and-youth-wellbeing-strategy-html
https://childyouthwellbeing.govt.nz/resources/child-and-youth-wellbeing-strategy-html


Strategian kehittämistä ja jatkuvaa toimenpanoa ohjaa 
yhdeksän periaatetta. Näitä ovat lasten ja nuorten oikeuksien 
lisäksi mm. että lapset ja nuoret ovat tärkeitä, että he 
ansaitsevat elää hyvän elämän, että hyvinvointi edellyttää 
holistisia ja kattavia lähestymistapoja, että muutokset 
edellyttävät kaikkien panosta ja että strategian toimeenpanon 
tulosten tulee näkyä lasten ja nuorten elämässä. Lisäksi 
toimeenpanossa kiinnitetään huomiota ensimmäisten 
elinvuosien tärkeyteen ja varhaisen tuen merkitykseen.

Lapsistrategialle on määritelty kuusi tulostavoitetta.  Lapsista 
annetun lain mukaan (2014) strategiassa tulee selventää, mitkä 
tulostavoitteet ovat mitattavia ja miten niitä aiotaan mitata. 
Kaikki tulostavoitteet on muotoiltu niin, että ne ovat 
mitattavissa. Ensimmäinen raportti strategian toimeenpanosta 
laaditaan alkuvuodesta 2021.

2.1 Lapsistrategian sisältö ja suhde lapsen 
oikeuksien sopimukseen – Uusi-Seelanti

1. Lapsia ja nuoria rakastetaan, tuetaan ja he ovat turvassa 

2. Lapsilla ja nuorilla on kaikki tarvitsemansa

3. Lapset ja nuoret ovat onnellisia ja terveitä

4. Lapset ja nuoret oppivat ja kehittyvät

5. Lapset ja nuoret hyväksytään, heitä arvostetaan ja heillä on 

yhteyksiä muihin

6. Lapset ja nuoret osallistuvat ja he ovat voimaantuneita

Lapsistrategian tulostavoitteet

https://childyouthwellbeing.govt.nz/resources/child-and-youth-wellbeing-strategy-html


2.1 Lapsistrategian toteutus ja 
toimivuus – Uusi-Seelanti
Ministerikokous (Cabinet) teki vuonna 2018 alustavan 
”valmisteluharjoituksen”, jonka perusteella valmistui 
alustava viitekehys painopistealueineen ja läpileikkaavine 
periaatteineen.  

Lapsistrategian ensimmäistä viitekehyksen luonnosta 
muokattiin saadun palautteen perusteella vuoden 2019 
ensimmäisellä puoliskolla. Valmistelussa on konsultoitiin niin 
asiantuntijoita kuten lapsiasiainvaltuutetun toimistoa, 
valmistelua tukevaa lasten ja nuorten hyvinvoinnin strategian 
asiantuntijaryhmää, vammaisten oikeuksien valtuutettua sekä 
useita muita sidosryhmiä ja viranomaisia. Lisäksi kuultiin 
suoraan perheitä, lapsia ja heidän kanssaan työskenteleviä. 

Lainsäädäntö edellyttää, että strategia päivitetään kolmen 
vuoden välein. Lisäksi vastuullisen ministerin tulee laatia 
vuosittain raportti strategian toimeenpanosta ja 
tuloksellisuudesta, esitellä se parlamentille ja julkaista 
vähintään yhden lapsiasioista vastaavan viraston tai 
ministeriön sivustolla.

Lapsiasiavaltuutettu ja lapsiministeriö vastasivat 
strategian valmistelun yhteydessä kansalaisten 
osallisuuden toteutumisesta. Strategian valmistelun 
aikana kuultiin yli 10 000 kansalaista, joista 6 000 oli 
lapsia ja nuoria.

Nykyinen, strategian toimeenpanoa määrittelevä 
toimeenpanosuunnitelma sisältää 75 toimenpidettä ja 49 
tukevaa toimenpidettä, joita toteuttaa 20 keskushallinnon 
organisaatiota. Näitä toimenpiteitä toteutetaan 1-5 vuoden 
aikajänteellä toteutettavia toimenpiteitä. Valtion vuoden 2019 
budjetista varattiin lasten hyvinvoinnin parantamista varten 3,5 
miljardia Uuden-Seelannin dollaria (noin 2 miljardia euroa).

https://dpmc.govt.nz/publications/cabinet-paper-swc-18-sub-0118-child-wellbeing-strategy-work-programme-and-budget
http://www.legislation.govt.nz/act/public/2018/0058/latest/whole.html
https://dpmc.govt.nz/publications/summary-report-national-engagement-child-and-youth-wellbeing
https://childyouthwellbeing.govt.nz/resources/current-programme-action


2.1 Lapsistrategian toteutus ja 
toimivuus – Uusi-Seelanti
Toteutus

Strategiassa esitetään hallituksen toimenpiteet tulostavoitekohtaisesti. Tällä sivulla näytetään toimenpiteiden teemoittainen ryhmittely. 

1. Heitä  rakastetaan, 
tuetaan ja ovat turvassa 

2. Heillä on kaikki 
tarvitsemansa

3. He ovat onnellisia ja 
terveitä 4. He oppivat ja kehittyvät

5. Heidät hyväksytään, 
arvostetaan ja heillä on 
yhteyksiä muihin

6. He osallistuvat ja ovat 
voimaantuneita

Vanhemmille, hoitajille ja 
perheille suunnatut 
toimenpiteet 

Vahingoittamisen  ja 
hyväksikäytön ehkäisyn 
toimenpiteet

Uhrien ja heidän perheiden 
tukemiseksi suunnatut 
toimenpiteet

Valtion tuottaman hoidon 
laadun parantamiseen 
tähtäävät toimet 

Toimeentulon ja työllisyyden 
edistämisen toimet

Toimet reilumman ja tasa-
arvoisemman 
hyvinvointijärjestelmän  
luomiseksi

Asumisen laadun, 
kohtuuhintaisten asuntojen ja 
turvallisuuden lisäämisen 
toimet

Toimet, joilla tuetaan perheitä 
perustarpeiden kustannusten 
kanssa

Äitiyden ja aikaisten vuosien 
tuen parantamiseen 
tähtäävät toimet

Toimet, joilla kannustetaan  
aktiivisuuteen, terveellisyyteen 
ja luovuuteen

Toimet, joilla tuetaan henkistä 
hyvinvointia

Toimet, joilla parannetaan 
koulutusjärjestelmän laatua

Toimet, joilla lisätään 
oppimistulosten tasa-
arvoisuutta

Toimet, joilla tuetaan 
nivelvaiheissa olevia

Rasismin ja syrjinnän vastaiset 
toimet

Yhteenkuuluvuuden tunteen 
ja kulttuuristen yhteyksien 
vahvistamisen toimet

Toimet, joilla tuetaan lasten ja 
nuorten välisiä myönteisiä ja 
arvostavia suhteita 

Toimet, joilla lisätään lasten ja 
nuorten äänen esillä 
pitämistä

Toimet, joilla parannetaan 
lasten ja nuorten oikeuksien 
näkyvyyttä ja merkitystä

Toimet, joilla kannustetaan 
myönteiseen käytökseen

https://childyouthwellbeing.govt.nz/resources/child-and-youth-wellbeing-strategy-html


2.1 Lapsistrategian toteutus ja 
toimivuus – Uusi-Seelanti
Toteutus

Tällä sivulla esitetään esimerkkejä teemakohtaisista, strategian sisältämistä toimenpiteistä, sekä niiden toteutusaikataulut.

1. Heitä  rakastetaan, 
tuetaan ja ovat turvassa 

2. Heillä on kaikki 
tarvitsemansa

3. He ovat onnellisia ja 
terveitä 4. He oppivat ja kehittyvät

5. Heidät hyväksytään, 
arvostetaan ja heillä on 
yhteyksiä muihin

6. He osallistuvat ja ovat 
voimaantuneita

Palkallisen 
vanhempainvapaan kesto 
pidennetään 22:sta 26:een 
viikkoon (7/2020) 

Internetissä tapahtuvan 
seksuaalisen hyväksikäytön 
ehkäisyn työohjelma (2019-)

Perheväkivallan uhrien ja 
perheiden alueellisen tuen 
vahvistaminen (2019-)

Lapsille relevantit julk. toimijat 
laativat toimintasuunnitelmat 
lapsistrategian tulostavoitteiden 
saavuttamiseksi (2019) 

Minimipalkkaa nostetaan 
17,70:stä $ 20:een $ (4/2021)

Hyvinvointijärjestelmän 
uudistaminen (2019-)

Rakennetaan 6400 uutta 
julkisrahoitteista asuntoa  
(2022 mennessä)

Ilmaisten koululounaiden 
kokeilu (1/2020-)

Äitiyspalveluiden järjestelmän 
uudistaminen (2019-2024)

Terveellinen oppiminen –aloite –
kouluja tuetaan rahallisesti 
laadukkaan ruoan ja liikunnan 
tarjoamisessa (2019-)

Lisätään 
mielenterveyspalveluihin 
pääsyä ja niiden valikoimaa 
(2019-) 

Ammatillisen koulutuksen 
reformi (2020-)

Oppimistuen parantaminen 
niille lapsilla ja nuorille, jotka 
tarvitsevat lisäapua (2019-
2015)

Tukiohjelmia NEET-nuorille 
(2018-)

Hallituksen työohjelma 
rasismin ja syrjinnän 
vähentämiseksi (2019-)

Maori-kielen elävöittämisen 
strategia ja toimeenpano 
(2019-2023)

Koulukiusaamisen 
ennaltaehkäisyn ja 
hoitamisen toimet (2019-)

Nuorisosuunnitelma nuorten 
äänen huomioimiseksi 
hallinnossa ja sen 
päätöksenteossa (2019-)

Lapsivaikutusten arvioinnin 
työkalun viimeistely ja 
implementointi hallinnon 
organisaatioissa (2019-)

Lisätään palveluita nuorille, 
joilla on huolestuttavia 
piirteitä seksuaalisessa 
käyttäytymisessä (2019-)

https://childyouthwellbeing.govt.nz/sites/default/files/2019-08/strategy-on-a-page-child-youth-wellbeing-Sept-2019.pdf
https://childyouthwellbeing.govt.nz/resources/current-programme-action-html


2.1 Lapsistrategian toteutus ja 
toimivuus – Uusi-Seelanti
Tuloksellisuuden seuranta

Sosiaalisen hyvinvoinnin johtokunta (Social
Wellbeing Board), jonka muodostavat sosiaalialan 
viranomaisten pääjohtajat, toimii strategian 
ohjausryhmänä seuraten strategian toimeenpanoa.  
Yksittäisistä toimenpiteistä vastaavien virastojen ja 
ministeriöiden ylin johto on vastuussa siitä, että nämä 
toteutuvat suunnitelmien mukaan.  

Strategian toteutusta ja tuloksellisuutta seurataan 
vuositasolla tavoitealuekohtaisten indikaattoreiden 
avulla (yhteensä 36 kpl). Strategian toimeenpanon 
seurantaa edellytetään lainsäädännössä. 
Indikaattoreiden mukaiset tiedot päivitetään 
vähintään kerran vuodessa. 

Lapsistrategiaa valmistellut valtioneuvosto 
tunnisti hyväksi käytännöksi strategian 

valmistelussa erillisen, valmistelusta vastaavan 
tiimin perustamisen. Lisäksi pidettiin tärkeänä, että 

strategian laadinnassa kuultiin laajasti uusi-
seelantilaisia (asiantuntijoita, lapsia ja perheitä). 

Siten strategian laadinnasta muodostui osallistava 
prosessi ja sille saatiin laaja julkinen mandaatti.  

Uuden-Seelannin monikulttuurisessa kontekstissa 
maorien näkymistä strategiassa ja strategian 

vastaavuutta heidän tarpeisiin pidettiin erityisen 
tarpeellisena.  



2.1 Lapsistrategian toteutus ja 
toimivuus – Uusi-Seelanti
Esimerkkejä strategian toimeenpanoon liittyvistä, tavoitealuekohtaisista indikaattoreista

1. Heitä  rakastetaan, 
tuetaan ja ovat 
turvassa 

2. Heillä on kaikki 
tarvitsemansa

3. He ovat onnellisia ja 
terveitä

4. He oppivat ja 
kehittyvät

5. Heidät hyväksytään, 
arvostetaan ja heillä on 
yhteyksiä muihin

6. He osallistuvat ja ovat 
voimaantuneita

Indikaattorit (esimerkkejä) Indikaattorit (esimerkkejä)

• Prosenttiosuus nuorista, joka kokee 
että heitä hoitavat ihmiset 
rakastavat heitä

• Prosenttiosuus lapsista ja nuorista, 
joiden kotitalouden toimeentulo on 
hyvällä tasolla

• Prosenttiosuus lapsista ja nuorista, 
joiden terveydentila on hyvä, erittäin 
hyvä tai loistava.

• Prosenttiosuus 3- ja 4-vuotiaista, 
jotka osallistuvat yli 10 tuntia viikossa 
varhaiskasvatukseen

• Prosenttiosuus nuorista, jotka ovat 
kokeneet syrjintää viimeisen 12 
kuukauden aikana

• Prosenttiosuus nuorista, jotka 
äänestävät

https://childyouthwellbeing.govt.nz/resources/child-and-youth-wellbeing-strategy-html


2.1 Lapsistrategian toteutus ja 
toimivuus – Uusi-Seelanti
Tuloksellisuuden raportointi

Lapsistrategiasta vastaava lapsiasioiden ministeri 
valmistelee vuosittain raportin, jossa kuvataan 
lapsistrategian tuloksellisuutta. Raportti esitellään 
parlamentille ja se julkaistaan sähköisesti. Raportointi perustuu 
36 strategian seurantaa varten määritettyyn indikaattoriin 
sekä strategian sisältämien toimenpiteiden seuranta- ja 
arviointitietoihin. 

Raportoinnissa tulee eritellä strategian tulokset maorilapsille. 
Lisäksi raportoinnissa tullaan erittelemään 
indikaattorikohtaiset tulokset kotitalouksien tulojen tai 
sosioekonomisen aseman mukaan, silloin kun data 
mahdollistaa tämän. Vastaavasti toimitaan etnisyyden ja 
muiden demografisten muuttujien suhteen. Ensimmäinen 
seurantaraportti julkaistaan vuonna 2021.  

Nykyinen hallitus on lisäksi sitoutunut raportoimaan strategian 
toimeenpanosta Valtioneuvoston sosiaalisen hyvinvoinnin

komitealle (Social Wellbeing Cabinet Committee) 
puolivuosittain.

Strategian arviointi

Lainsäädäntö edellyttää, että päivitetään kolmen vuoden 
välein. Tässä yhteydessä tulee eritellä, mitä toimenpiteitä 
hallitus on toteuttanut edellisen päivityksen jälkeen. Lisäksi 
tulee eritellä, missä määrin hallitus on pyrkinyt arvioimaan 
toimenpiteiden tehokkuutta. Osana strategiaa toteutettavat 
uusia politiikkatoimenpiteitä tulee systemaattisesti seurata ja 
arvioida. 

Yksittäisten toimenpiteiden seurannan ja arvioinnin ohella 
hallitus laatii parhaillaan suunnitelmaa koko strategian 
arvioinnista. Arviointi tule vastaamaan kolmeen kysymykseen:

1. Onko strategia laadittu hyvin ja perustuuko se näyttöön?

2. Onko strategia toimeenpantu suunnitelman mukaan?

3. Onko strategialla ollut merkitystä lasten ja nuorten 
hyvinvoinnille?

https://childyouthwellbeing.govt.nz/resources/child-and-youth-wellbeing-strategy-html


2.2 Lapsistrategian tausta –Skotlanti
Skotlannissa toteutetaan parhaillaan toimenpidesuunnitelmaa lasten 
ihmisoikeuksien edistämisestä vuosina 2018-2021. Valmisteleva vastuutaho 
on ollut lasten ja perheiden ministeriö.

Lasten ja nuorten lain 2014 myötä (Children and Young People Act 2014) 
kaikilla Skotlannin ministereillä on ollut vuodesta 2017 lähtien velvollisuus 
harkita, olisiko heidän mahdollista varmistaa tai edistää toimenpiteillä YK:n 
lapsen oikeuksien sopimuksen toteutumista Skotlannissa.  Jos 
toimenpiteiden toteuttaminen on heidän harkintansa mukaan perusteltua, 
tulisi heidän toteuttaa nämä. 

Heidän tulee myös lisätä yleistä tietoisuutta ja ymmärrystä lapsen 
oikeuksista sekä kuulla lapsia ja nuoria. Ministereiden tulee raportoida kolmen 
vuoden välein, minkälaisilla toimenpiteillä he ovat edistäneet Lapsen 
oikeuksien sopimuksen mukaisia oikeuksia. (Unicef 2017, 33) Ensimmäinen 
raportti edistymisestä julkaistiin loppuvuodesta 2018.  Samalla esitettiin 
toimenpideohjelma vuosille 2018-2021.

Tämä toimenpideohjelma kuvailee, miten hallitus aikoo toteuttaa lain mukaista 
velvoitetta edistää lasten ja nuorten oikeuksien toteutumista.

https://www.gov.scot/publications/progressing-human-rights-children-scotland-report-2015-2018/pages/3/
https://www.gov.scot/publications/progressing-human-rights-children-scotland-action-plan-2018-2021/


Toimenpidesuunnitelma lasten ja nuorten oikeuksien 
edistämisestä julkaistiin samanaikaisesti kuin vuosien 2015-
2018 kehitystä kuvaava raportti.  Lapsia ja nuoria koskevan lain
(2014) mukaan ministerien lisäksi myös julkisten virastojen tulee 
kolmen vuoden välein raportoida, millä tavoin YK:n lapsen 
oikeuksien sopimus vaikuttaa politiikkatoimenpiteiden ja 
palveluiden suunnitteluun ja toteutukseen ja miten ne ovat 
edistäneet lasten ja nuorten oikeuksia.  Ensimmäiset virastojen 
vastuulla olevat raportit julkaistaan vuonna 2020. Virastojen 
vastuulla oleva raportointi voidaan myös toteuttaa osana 
olemassa olevaa raportointia erillisen raportin tuottamisen 
sijaan.

Vastuu lapsen oikeuksien edistämisestä on valtavirtaistettu
osaksi hallituksen ja keskushallinnon päivittäistä 
työskentelyä.  Haastattelussa kerrottiin, että vuonna 2014 
voimaan tulleen lapsia ja nuoria koskevan lain myötä lapsen 
oikeudet ovat ylipäätään nousseet huomattavasti aiempaa 
selvemmin yhteiskunnan agendalle, niin hallinnossa kuin 
yhteiskunnan muilla osa-alueilla. 

2.2 Lapsistrategian sisältö ja suhde lapsen 
oikeuksien sopimukseen – Skotlanti

YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen mukaiset periaatteet 
huomioidaan kaikissa lasten ja perheiden terveyteen ja 
hyvinvointiin liittyvissä aihealueissa. Yhtenä työkaluna 
hyödynnetään Lasten oikeuksien ja hyvinvoinnin arviointia, jota 
käsitellään myöhemmin tässä raportissa tarkemmin.

Toimenpidesuunnitelman laadintaan tulee lapsia ja nuoria 
koskevan lain mukaan osallistaa lapsia ja nuoria. Hallitus 
julkaisi kesäkuussa 2018 alustavan esityksen
toimenpidesuunnitelmaksi 2018-2021. Tämän laatimisessa oli 
kuultu nuoria. Lisäksi yleisöllä ja sidosryhmillä oli mahdollisuus 
kommentoida alustavaa toimenpidesuunnitelmaa. Lopullinen 
suunnitelma julkaistiin joulukuussa 2018. 

Lasten ja nuorten näkemyksistä julkaistiin erillisiä raportteja, 
kuten raportti nuorten näkemyksistä koskien YK:n lapsen 
oikeuksien sopimuksen toimeenpanoa Skotlannissa ja 
lapsiparlamentin raportti toivomastaan tulevaisuuden 
yhteiskunnasta. Hallituksen ylin päättävä elin, eli ministerikokous 
(Cabinet) tapaa lisäksi lasten ja nuorten parlamentin jäseniä 
vuosittaisessa tapahtumassa. Näissä tilaisuuksissa lapset ja 
nuoret voivat haastaa päätöksentekijöitä ja keskustella heille 
itselleen tärkeistä asioista.

https://www.gov.scot/publications/progressing-human-rights-children-scotland-report-2015-2018/pages/3/
http://www.legislation.gov.uk/asp/2014/8/contents/enacted
https://www.togetherscotland.org.uk/resources-and-networks/state-of-childrens-rights-reports/
https://consult.gov.scot/children-and-families/childrens-rights/user_uploads/00537776.pdf
http://www.article12.org/wp-content/uploads/2018/05/I-Witness_the-Concluding-Observation_2018_web.pdf
https://www.childrensparliament.org.uk/wp-content/uploads/WhatKindofScotlandOnline2017.pdf


Lasten ja nuorten oikeuksien edistämisen 
toimenpidesuunnitelma koostuu käytännössä eri 
hallinnonalojen erillisistä politiikka- ja toimenpideohjelmista, 
joita aiotaan toteuttaa vuosina 2018-2021. Nämä on ryhmitelty 
hyödyntäen samoja klustereita kuin YK:n lapsen oikeuksien 
komitealle raportoitaessa. Lisäksi toimenpideohjelma sisältää 
neljä laajempaa teemaa (ks. oikealla oleva kuva), joita hallitus 
aikoo edistää vuosien 2018-2021 aikana.

Toimenpideohjelman visiona on, että Skotlanti on maa, jossa 
lapset tunnistetaan kansalaisina ja jossa heidän 
ihmisoikeutensa ovat sisäänrakennettuna kaikilla 
yhteiskunnan osa-alueilla. Tavoitteena on, että Skotlannissa 
politiikka, lainsäädäntö ja päätöksenteko huomioivat lapsen 
oikeudet ja että kaikilla lapsilla on ääni. Lasten tulisi olla 
voimaantuneita ihmisoikeuksien puolustajia.

Toimenpideohjelman lähtökohtana on, että sen kautta 
saadaan rakennettua tarvittavat peruspalikat ja vahvistettua 
rakenteita, jotka auttavat lapsia ja nuoria toteuttamaan ja 
nauttimaan oikeuksistaan.  

2.2 Lapsistrategian sisältö ja suhde lapsen 
oikeuksien sopimukseen – Skotlanti

Vuosien 2018-2021 toimenpideohjelma jakautuu neljään 
pääteemaan:

1. YK:n lapsen oikeuksien 
sopimuksen 

periaatteiden 
inkorporaatio
kansalliseen 

lainsäädäntöön

2. Lapsen oikeuksien ja 
hyvinvoinnin 
vaikutusten 

arviointiprosessin 
arviointi sekä työkalun 
käytön edistäminen ja 

tuki

3. Tietoisuuden 
kasvattaminen lapsen 

oikeuksista kaikilla 
yhteiskunnan sektoreilla

4. Strateginen 
lähestymistapa lasten ja 

nuorten osallisuuden 
valtavirtaistamiseksi

läpi yhteiskunnan

https://www.gov.scot/publications/progressing-human-rights-children-scotland-action-plan-2018-2021/


2.2 Lapsistrategian toteutus ja 
toimivuus – Skotlanti
Seuranta ja raportointi

Skotlannissa ministerien tulee lain mukaan raportoida 
parlamentille kolmen vuoden välein, millä toimenpiteillä he 
ovat edistäneet tai varmistaneet YK:n lapsen oikeuksien 
sopimuksen vaatimusten toteuttamista Skotlannissa ja 
miten he ovat lisänneet julkista tietoisuutta ja ymmärrystä 
lapsen oikeuksista (laki lapsista ja nuorista 2014). Raportoinnin 
yhteydessä tulee esittää suunnitelmat myös seuraavalle 
kolmen vuoden ajanjaksolle. Ensimmäinen raportti 
edistymisestä julkaistiin vuonna 2018 ja seuraava raportti 
julkaistaan vuonna 2021. 

Toimenpanosuunnitelma vuosille 2018-2021 kattaa neljä 
strategista osa-aluetta, joiden edistymisestä hallitus 
raportoi vuositasolla. Lisäksi toimenpanosuunnitelmaan 
kytkeytyy laajasti erilaisia toimenpiteitä eri hallinnonaloilta. 
Virastojen tulee lain mukaan myös raportoida kolmen vuoden

välein, miten ne ovat itse edistäneet lasten oikeuksien 
toteutumista ja miten ne aikovat edistää näitä seuraavan 
kolmen vuoden aikana. Ensimmäiset virastokohtaiset raportit 
ilmestyvät vuonna 2020.

Toimeenpanosuunnitelman toteutus

Nykyinen toimeenpanosuunnitelma julkaistiin joulukuussa 
2018, joten vuosittaista raporttia sen toteutuksen 
etenemisestä ei vielä ole julkaistu. Tässä osiossa kuvataan, 
mitä toimeenpanon etenemisestä toistaiseksi tiedetään. 
Kuvauksessa hyödynnetään toimeenpanosuunnitelman neljää 
strategista painopistealuetta, jotka esiteltiin luvussa 2.2.

http://www.legislation.gov.uk/asp/2014/8/contents/enacted
https://www.gov.scot/publications/progressing-human-rights-children-scotland-report-2015-2018/pages/3/


2.2 Lapsistrategian toteutus ja 
toimivuus – Skotlanti
1. YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen periaatteiden 
inkorporaatio kansalliseen lainsäädäntöön

Lapsen oikeuksien sopimuksen periaatteiden inkorporaation
valmistelu Skotlannin kansalliseen lainsäädäntöön on 
edennyt vuoden 2019 aikana vauhdikkaasti. Lakiehdotuksen 
muodostamista varten Lasten oikeuksien toteutumista 
seuraava järjestö Together (Scottish Alliance for Children’s
Rights) ja lapsiasiavaltuutettu kokosivat asiantuntijaryhmän, 
jonka jäsenillä oli laaja-alaista kokemusta lapsen oikeuksista ja 
inkorporoinnista. Asiantuntijaryhmä selvitti, minkälaisella 
lakiehdotuksella lapsen oikeuksien sopimuksen periaatteet 
saataisiin sisällytettyä kansalliseen lainsäädäntöön.

Asiantuntijaryhmä laati luonnoksen Laiksi lapsen 
oikeuksista ja luovutti sen lasten päivänä (20.11.2018) 
varapääministerille ja lasten ja nuorten ministerille.  
Lakiluonnos laadittiin siten, että se varmistaa proaktiivisen 
lapsen oikeuksien kulttuurin toteutumisen paikallis- ja 
keskushallinnossa ja antaa tukea lapsille, mikäli heidän 
oikeuksiaan loukataan.

Skotlannin pääministeri perusti lisäksi alkuvuonna 2018 
ihmisoikeuksien neuvonantajaryhmän, jonka tehtävänä oli 
tehdä suosituksia siitä, miten Skotlanti voi tulevaisuudessa 
toimia esimerkin näyttäjänä ihmisoikeuksien suhteen mm. 
uhkaavan Brexitin näkökulmasta. Neuvonantajaryhmä luovutti 
raporttinsa pääministerille ihmisoikeuksien päivänä 10.12.2018.

Nykyisessä parlamentissa, joka toimii vuoteen 
2021 saakka, enemmistö tukee Lapsen oikeuksien 
sopimuksen inkorporointia skotlantilaiseen 
lainsäädäntöön, joten sidosryhmät ovat 
luottavaisia, että inkorporointi tulee tapahtumaan 
suunnitellusti. Asiantuntija-arvioiden mukaan 
inkorporaatio tulee tapahtumaan maaliskuuhun 
2021 mennessä.

https://www.togetherscotland.org.uk/about-childrens-rights/monitoring-the-uncrc/incorporation-of-the-un-convention-on-the-rights-of-the-child/
https://www.togetherscotland.org.uk/media/1203/terms-of-reference-21118.pdf
https://www.togetherscotland.org.uk/media/1200/childrens-rights-scotland-bill-2019.pdf
https://humanrightsleadership.scot/
https://humanrightsleadership.scot/wp-content/uploads/2018/12/First-Ministers-Advisory-Group-on-Human-Rights-Leadership-Final-report-for-publication.pdf
https://www.togetherscotland.org.uk/about-childrens-rights/monitoring-the-uncrc/incorporation-of-the-un-convention-on-the-rights-of-the-child/


2.2 Lapsistrategian toteutus ja 
toimivuus – Skotlanti
Skotlannin hallitus julkaisi toukokuussa 2019 julkisen 
kommentointipyynnön siitä, mikä olisi paras tapa 
inkorporoida YK:n lapsen oikeuksien sopimus skotlantilaisen 
lainsäädännön, julkisten palveluiden ja Skotlannin parlamentin 
valtuuksien kontekstissa.  Konsultoinnissa pyydettiin yleisöä 
ottamaan elokuun 2019 loppuun mennessä kantaa 
kysymyksiin, jotka kytkeytyivät kolmeen teemaan:

1. Lainsäädännölliset mekanismit inkorporaation
toteuttamiseksi

2. Lapsen oikeuksien sisältyminen julkisiin palveluihin

3. Läpinäkyvyyden ja korjaavien mekanismien sisältyminen 
lakiin

Seuraavaksi hallinto analysoi saadut kommentit ja julkaisee 
näistä raportin.

2. Lasten oikeuksien ja hyvinvoinnin vaikutusten 
arviointiprosessin arviointi sekä työkalun käytön 
edistäminen ja tuki

Tätä teemaa käsitellään tarkemmin tämän raportin luvussa 3.

3. Tietoisuuden kasvattaminen lasten oikeuksista kaikilla 
yhteiskunnan sektoreilla ja 4. strateginen lähestymistapa 
lasten ja nuorten osallisuuden valtavirtaistamiseksi läpi 
yhteiskunnan

Skotlannin hallitus on julkaissut syyskuun 2019 alussa 
hallitusohjelman vuosille 2019-2020, jonka se on nimennyt 
”Skotlannin tulevaisuuden turvaamiseksi”. Hallitusohjelmassa 
todetaan, että hallitus aikoo lapsen oikeuksien sopimuksen 
inkorporaation ohessa edistää tietoisuutta lasten oikeuksista 
sekä lasten osallisuutta. Konkreettisina keinoina mainitaan:

https://www.gov.scot/publications/childrens-rights-consultation-incorporating-uncrc-rights-child-domestic-law-scotland/pages/3/
https://consult.gov.scot/children-and-families/uncrc/


2.2 Lapsistrategian toteutus ja 
toimivuus – Skotlanti
• Työskentely yhdessä lasten, nuorten ja sidosryhmien 

kanssa, materiaalien laatimiseksi, joilla tuodaan esiin, miten 
lasten oikeuksien toteutuminen hyödyntää kaikkia 
osapuolia

• Sähköisen oppimistyökalun ”Johdanto lapsen oikeuksiin” 
päivittäminen

• Lapsen oikeuksien ja lapsivaikutusten arvioinnin 
hyödyntämisen lisääminen julkisten ja kolmannen sektorin 
toimijoilla.

Osana näitä teemoja hallituksen lasten oikeuksien ja 
osallistamisen tiimi järjesti huhtikuussa kuusi tilaisuutta
ympäri Skotlantia, jossa osallistujat auttoivat hallitusta 
suunnittelemaan ”lähestymistapojen ja toimenpiteiden 
menun” lapsen oikeuksien tietoisuuden kasvattamiseksi. 
Tilaisuuksiin kutsuttiin lapsia, nuoria, heidän vanhempiaan sekä 
lasten ja nuorten parissa työskenteleviä ammattilaisia.

Lisäksi hallitus on tehnyt yhteistyötä koulutuksen laadusta ja 
kehittämisestä vastaavan viraston kanssa (Education
Scotland), jotta kouluissa ja varhaiskasvatuksessa 
edistettäisiin oikeusperustaisen kulttuurin syntymistä. 
Suunnitteilla on erilaisia toimenpiteitä teemaan liittyen. 
Vuoden 2019 kesäkuussa Education Scotland julkaisi koulutus-
ja itsearviointimateriaalin, joka on suunnattu erityisesti ala- ja 
yläasteella työskenteleville. Työkalupakin avulla ammattilaiset 
voivat arvioida omaa osaamistaan lapsen oikeuksiin liittyen 
sekä lisätä tähän liittyvää osaamistaan.

https://www.togetherscotland.org.uk/news-and-events/news/2019/03/raising-awareness-of-childrens-rights-at-the-upcoming-rights-cafes/
https://education.gov.scot/improvement/Learning-resources/recognising-and-realising-childrens-rights


2.3 Lapsistrategian tausta – Ruotsi
Ruotsi on yksi ensimmäisistä lapsen oikeuksien sopimuksen 
ratifioineista maista ja pohjoismaisena hyvinvointivaltiona 
pitkällä lapsen oikeuksien edistämisessä, mm. ensimmäinen 
maa, joka on kieltänyt lapsen fyysisen rankaisemisen. 
Valtiopäivät hyväksyi esityksen ensimmäisestä LOS:n
toimeenpanon strategiasta jo keväällä 1999. Strategia koski 
kaikkia hallinnonaloja, ja siihen sisältyi vaatimus kaikkien lapsiin 
kohdistuvien hallituksen päätösten vaikutusten arvioinnista. 
Lapsinäkökulma tulee huomioida päätöksenteossa sekä 
tilastointia ja osallistumismahdollisuuksia kehittää. (Sylwander 
2001.)

Nykyinen lapsen oikeuksien vahvistamisen strategia
hyväksyttiin joulukuussa 2010. Ruotsin strategia tarjoaa 
näkökulman lapsinäkökulman systemaattiseen huomioimiseen 
kaikessa päätöksenteossa, esim. budjettipäätökset, 
lainsäädäntö tai ympäristöön kohdistuvat päätökset. Uuden 
strategian painopisteitä ovat LOS:n sopimuksen implementointi 
käytännössä ja lasten osallisuuden vahvistaminen.

Yksi hallituksen politiikan painopisteistä on lapsen oikeudet. 
Siihen sisältyvät kaikki toimenpiteet tai toiminnot, joilla koskevat 
lapsia tai nuoria kuten koulutus-, maahanmuutto-, kulttuuri- ja 
sosiaalipolitiikka.

http://www.manskligarattigheter.se/dm3/file_archive/020523/d18c33283b29d7cbb15d9bb65d1db726/barn%20Child%20Impact%20Assessments.pdf
https://www.regeringen.se/informationsmaterial/2011/10/s2010.026/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/barnets-rattigheter


Ruotsin lasten oikeuksien vahvistamisen politiikka ja 
strategia pohjautuvat YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen. 
Strategiassa esitetään perustavanlaatuiset vaatimukset lapsen 
oikeuksien vahvistamiselle Ruotsissa. Lähtökohtana ovat 
kansainvälisten ihmisoikeussopimusten ja erityisesti LOS:n
vaatimukset. Lapsen edun ensisijaisuus tulee huomioida 
kaikessa lapsiin kohdistuvassa päätöksenteossa. Tavoitteena 
on, että kaikkia lapsia kunnioitetaan ja heillä on mahdollisuus 
kasvaa turvallisesti, osallistua ja vaikuttaa asioihinsa.

Strategia on tarkoitettu hallinnon ja kuntien lapsen oikeuksia 
vahvistavien toimien perustaksi.  Se toimii pohjana eri 
hallinnonalojen viranomaisten toimille.

2.3 Lapsistrategian sisältö ja suhde lapsen 
oikeuksien sopimukseen - Ruotsi

Strategiaa toteuttavat:

• Valtiopäivät
• Hallitus
• Valtion virastot

• Aluevaltuustot
• Kunnat
• Tuomioistuimet/oikeustoimijat

Lapsinäkökulman huomioiminen on YK:n LOS:n ja Ruotsin 
lapsen oikeuksien vahvistamisen strategian ydin. Ennen 
kaikkia toimia vastuullisten päätöksentekijöiden tulee arvioida, 
koskeeko toimi lapsia ja jos koskee, millä tavoin. Jos toimi 
vaikuttaa lapsiin, LOS täytyy huomioida.  Lapsinäkökulman 
toteutuminen vaatii oikeanlaista asennetta, riittävää tietoa ja 
toimivia prosesseja. 

Strategian toteuttamiseksi tehtävät toimenpiteet vaihtelevat 
hallinnonaloittain ja -tasoittain yhteiskunnallisten muutosten 
mukaisesti. Toimenpiteitä seurataan säännöllisesti ja 
arvioidaan tarpeen mukaan, ja strategian painotuksia 
tarkennetaan tarvittaessa.

Strategiaan pohjautuvia lapsipolitiikan toimenpiteitä 
seurataan ja niistä raportoidaan valtiopäiville säännöllisesti. 
Strategian ajankohtaisuus varmistetaan säännöllisellä 
uudelleenarvioinnilla ja seurannalla.



Lapsistrategia on rakennettu yhdeksän 
pääkohdan ympärille. Näistä kustakin on 
kuvattu perusteluina LOS:n sovellettavat 
artiklat sekä lapsen oikeuksien komission 
yleiskommentit. Lisäksi kuvataan 
yleisluontoisesti toteutettavia toimenpiteitä 
sekä niiden vastuutahoja.

Ruotsissa on vahva kunnallinen 
itsehallinto, ja lapsen oikeuksien 
vahvistamisen edellytyksenä on, että 
myös kunnat laativat omia strategioitaan 
ja toimenpideohjelmia. 
Lapsiasiainvaltuutettu ja SKL kannustavat 
kuntia tekemään kehittämään strategioita 
ja hyväksymään lapsen oikeuksien 
vahvistamisen valtuustoissa sekä tukevat 
kuntia lapsen oikeuksien vahvistamisessa.

2.3 Lapsistrategian sisältö ja suhde lapsen 
oikeuksien sopimukseen - Ruotsi

3. Lapsille annetaan mahdollisuus ilmaista kantansa heitä koskevissa asioissa

4. Lapset saavat tietoa oikeuksistaan ja siitä mitä ne tarkoittavat käytännössä

5. Vanhemmat saavat tietoa lapsen oikeuksista ja heille tarjotaan tukea vanhempina 
olemiseen

9. Lapsiin vaikuttavia päätöksiä ja toimia seurataan ja arvioidaan lapsen oikeuksien 
näkökulmasta

8. Nykytieto lasten elinoloista muodostaa pohjan lapsiin vaikuttaville päätöksille

7. Yhteistyötä eri ammattikuntien välillä vahvistetaan lapsen oikeuksien vahvistamiseksi

6. Päättäjien ja ammattilaisten pitää olla tietoisia lasten oikeuksista ja käyttää tätä tietoa 
tarvittaessa

1. Kaikki lapsiin vaikuttava lainsäädäntö sovitetaan yhteen LOS:n kanssa

2. Fyysistä ja henkistä koskemattomuutta kunnioitetaan kaikissa tilanteissa



2.3 Lapsistrategian toteutus ja 
toimivuus – Ruotsi
Lapsistrategiaa toteutetaan poikkihallinnollisesti keskushallinnossa, lääneissä ja kunnissa. Keskushallinnon lisäksi toteuttamista 
tukevat keskeisinä toimijoina lapsiasiainvaltuutetun toimisto (Barnombudsmannen) sekä kuntien ja läänien liitto SKL.

Lapsiasiainvaltuutetun toimistolla on useita tehtäviä, joita 
on lisätty uuden strategian toimeenpanon myötä.

• Valtion virasto, perustettu 1993. Tehtävänä edistää lapsen 
oikeuksien lasten edun toteutumista lapsen oikeuksien 
sopimuksen (LOS) mukaisesti.

• Lapsiasiainvaltuutettu seuraa LOS:n tilaa yhteiskunnan eri 
tasoilla ja edistää sen toteutusta kunnissa, alueilla ja 
viranomaisten toiminnassa. Ylläpitää Max18-
tilastopalvelua, johon kerätään eri toimijoiden tilastoja 
lapsista ja nuorista.

• Nostaa esiin epäkohtia ja ehdottaa tarvittavia muutoksia 
lainsäädäntöön ja asetuksiin. Toteuttaa vuosittain 
temaattisen raportin, jossa tuodaan esiin lasten oikeuksien 
tilaa ja suosituksia. 

• Vuodesta 2017 lähtien erityistehtävänä ”osaamisloikka” ja 
mandaatti levittää tietoa kunnille ja alueille.

Sveriges Kommuner och Landsting vahvistaa lapsen 
oikeuksien toteutumista kunnissa.

• Osana uuden strategian toimeenpanoa SKL:n 
erityistehtävänä on ollut vuodesta 2011 lähtien lapsen 
oikeuksien vahvistaminen kunnissa. 

• Julkaisee tukevia materiaaleja, kuten oppaita vaikutusten 
arvioinnista, lapsen edun arvioinnista tai 
lapsibudjetoinnista sekä tuottaa tutkimustietoa työn 
tueksi. 

• On toteuttanut seurantakyselyjä LOS:n implementoinnista 
kunnille vuosina 2011, 2013, 2016 ja 2019.

• SKL pitää yllä alueiden ja kuntien lasten oikeuksien 
verkostoja, jossa eri tahot voivat jakaa hyviä käytäntöjä ja 
oppia toisiltaan.

https://www.barnombudsmannen.se/
https://skl.se/
https://max18.barnombudsmannen.se/max18-statistik/
https://skl.se/download/18.7512fffa15f1526e2d6c1273/1508756806106/Enk%C3%A4tredovisning%20slutlig%202011-2016.pdf


2.3 Lapsistrategian toteutus ja 
toimivuus – Ruotsi
Lapsistrategian toteutuksen painopiste on tällä hetkellä  
lainsäädännön yhteensovittamisessa YK:n lapsen 
oikeuksien sopimusta vastaavaksi. Lapsen oikeuksia on 
vahvistettu strategian mukaisesti eri osa-alueilla ja eri 
painopistein 2010-luvulla. Viime vuosina työ on keskittynyt 
lainsäädäntöön ja siihen liittyvään osaamistason 
nostamiseen. Muita ajankohtaisia  ja merkittäviä 
toimenpidekokonaisuuksia ovat osaamistason nostaminen ja 
tiedon levittäminen.

Lapsen oikeuksien sopimus inkorporoidaan Ruotsin laiksi 
1.1.2020. Ruotsin lain yhteensopivuutta lapsen oikeuksien 
sopimuksen kanssa on tarkasteltu säännöllisesti (vuosina 1990, 
1996, 2011, 2016). Viimeinen selvityksistä kohdistui erityisesti 
haavoittuvassa asemassa olevien lasten oikeuksiin 
keskushallinnon ja kuntien päätöksien kohteina. Selvityksen 
toteuttivat tutkijat eri korkeakouluista.

Vaikka useissa tarkastelluista kohteista sovellettavassa  
lainsäädännössä mainitaan erikseen lapsen edun ensisijaisuus 
ja oikeus esittää näkemyksensä, selvityksessä havaittiin 
puutteita juuri näissä teemoissa.

Lapsen edun ensisijaisuutta on tulkittu ennemmin yleisellä 
tasolla kuin yksilöllinen tilanne huomioiden. Lisäksi usein ei ole 
mahdollista tulkita, miten lapsen etu on suhteutettu muihin 
etuihin. Lasten kuulemisen osalta tuloksena todetaan, että 
usein keskusteluja ei käydä lainkaan tai ne käsittelevät 
epärelevantteja asioita päätöksenteon kannalta. Lapsia ei 
usein myöskään nähdä tasaveroisina oikeuksien haltijoina 
suhteessa aikuisiin. 

Selvitystehtävään kuului inkorporaation eri vaihtoehtojen sekä 
vahvuuksien ja heikkouksien analyysi. Selvittäjät suosittelivat 
LOS:n inkorporoimista Ruotsin laiksi. (Barnkonventionen blir
svenska lag, SOU 2016:19) 

Hyötyjä: 
•Selkeyttää LOS:n tulkintaa ja käytettävyyttä kaikilla lain tasoilla
•Poliittinen viesti oikeuksien turvaamisesta
•Levittää tietoa lapsen oikeuksista

Keskeinen haaste on tulkinnanvaraisuus ja ennakkotapausten 
puuttuminen. LOS eroaa tyyliltään ja oikeuskäytännöltään Ruotsin 
lainsäädännöstä. Vastaavaan yhteensovittamiseen on kuitenkin totuttu 
aiemmin EU- ja kansainvälisen lain kautta.

https://www.regeringen.se/49315c/contentassets/7bcd0fe8815345aeb2ff0d9678896e11/barnkonventionen-blir-svensk-lag-sou-2016_19.pdf


2.3 Lapsistrategian toteutus ja 
toimivuus – Ruotsi
Parlamentti äänesti muutoksen puolesta kesäkuussa 2018. 
Toimenpiteinä lakimuutoksen yhteydessä toteutetaan:

1. Lainsäädännön jatkokartoitus (valmis viim. 11/2020)

2. Opastusta tulkinnasta ja hyödyntämisestä. Tavoitteena 
on lisätä tietoisuutta lapsen oikeuksien sopimuksesta ja 
lapsen oikeuksista lainkäytössä.

3. Osaamisloikka (Kunskapslyft). Lapsiasiainvaltuutetun 
tehtäviin on vuodesta 2017 kuulunut kuntien ja 
aluevaltuustojen tukeminen käytännön työssä. Keväällä 
2019 toiminta laajennettiin kattamaan 16 eri viranomaista. 

4. Muun lainsäädännön transformaatiota jatketaan

5. Dialogia kansalaisyhteiskunnan kanssa jatketaan.

6. Uusi käännös lapsen oikeuksien sopimuksesta
(Socialdepartementetin esitys SKL:n verkostolle 3/2019)

Lapsiasiainvaltuutetun ajankohtaisia toimenpiteitä ovat:

• Pienten lasten oikeudet
• Ekstremismin torjunta
• Toimintasuunnitelma väkivallan ehkäisemiseksi
• Käytännön työ – osaamisloikka
• Pakolaislasten oikeudet
• Materiaalia vanhemmille ja perheille lapsen oikeuksista.

”Osaamisloikan ulottaminen 
oikeusjärjestelmään ja alueiden 

hallintoon on äärimmäisen 
positiivista. Lasten tilannetta pitää 

ylipäätään vahvistaa.”

- Tasa-arvoministeri Åsa Lindhagen

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/kommittedirektiv/2018/03/dir.-201820/
https://www.regeringen.se/artiklar/2018/06/vagledning-for-hur-barnkonventionen-kan-tolkas-och-tillampas/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2019/07/kunskapslyftet-for-barnets-rattigheter-utvidgas-till-att-omfatta-fler-myndigheter/
https://www.barnombudsmannen.se/barnombudsmannen/i-fokus-just-nu/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2019/07/kunskapslyftet-for-barnets-rattigheter-utvidgas-till-att-omfatta-fler-myndigheter/


2.3 Lapsistrategian toteutus ja 
toimivuus – Ruotsi

Vain viidesosa Ruotsin kunnista on tehnyt 
valtuustopäätöksen kansallisen lapsistrategian 
mukaisesta työskentelystä. Seurannan perusteella 
kehitys kunnissa on jäänyt suhteellisen vähäiseksi. 
Kunnallisten päätösten tekeminen strategian 
noudattamisesta on kriittistä lapsen oikeuksien 
toteutumisen kannalta. Kunnat ovat alkaneet 
työskennellä strategisesti, mutta pelkona on ettei 
osaaminen riitä lapsen edun toteutumiseen ja keskustelu 
ajautuu sivuraiteille. (SKL 2017.)

Lapsiasioita koordinoivien henkilöiden määrä kunnissa 
on kasvussa. Usein tehtävät voivat kuulua myös 
esimerkiksi terveysasioiden parissa työskenteleville 
virkamiehille. Vuonna 2016 16 prosentissa 
vastaajakunnista koordinaatiotyöhön oli osoitettu lisäksi 
erillisiä taloudellisia resursseja. (SKL 2017.) 28%
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Yhteenveto lapsistrategian rakenteista
Uusi-Seelanti Skotlanti Ruotsi

Lapsistrategian 
valmistelu

Strategian valmistelusta 
vastasi Uuden-Seelannin 
pääministerin kabinetti. 
Ministeriöön perustettiin tätä 
varten Lasten hyvinvoinnin ja 
köyhyyden vähentämisen 
osasto. Strategia julkaistiin 
elokuussa 2019.

Skotlannissa toteutetaan parhaillaan 
toimenpidesuunnitelmaa lasten 
ihmisoikeuksien edistämisestä vuosina 
2018-2021. Valmisteleva vastuutaho on 
ollut lasten ja perheiden ministeriö.

Vuoden 2010 strategian 
valmistelusta on vastannut 
valtioneuvosto ja vastuutahona on 
toiminut sosiaali- ja terveysministeri. 
Strategia on valmisteltu 
yhteistyössä lapsiasiainvaltuutetun 
kanssa kuulle kuntia ja sidosryhmiä.

Lapsistrategian 
toteutus

Nykyinen, strategian 
toimeenpanoa määrittelevä 
toimeenpanosuunnitelma 
sisältää 75 toimenpidettä ja 
49 tukevaa toimenpidettä, 
joita toteuttaa 20 
keskushallinnon 
organisaatiota.

Lasten ja nuorten oikeuksien edistämisen 
toimenpidesuunnitelma koostuu 
käytännössä eri hallinnonalojen erillisistä 
politiikka- ja toimenpideohjelmista, joita 
aiotaan toteuttaa vuosina 2018-2021. 
Lisäksi toimenpideohjelma sisältää neljä 
laajempaa teemaa, joita hallitus aikoo 
edistää vuosien 2018-2021 aikana.

Vastuu on keskushallinnolla, mutta 
strategian taustalla on ajatus, että 
vastuu lapsen oikeuksien 
edistämisestä tapahtuu 
poikkihallinnollisesti kaikilla hallinnon 
tasoilla. Lapsiasiainvaltuutettu tukee 
ja seuraa toteutusta. SKL tukee 
toteutusta paikallisesti.

Lapsistrategiasta 
raportointi

Strategiasta vastaava 
ministeri raportoi vuosittain 
strategian edistymisestä 
parlamentille. Ensimmäinen 
seurantaraportti julkaistaan 
vuonna 2021.. 

Skotlannissa ministerit ja virastot 
raportoivat parlamentille kolmen vuoden 
välein, millä toimenpiteillä he ovat 
edistäneet lapsen oikeuksien 
toteutumista. Lisäksi hallitus raportoi 
vuosittain toimeenpanosuunnitelman 
toimeenpanosta. 

Lapsen oikeuksien sopimuksen 
toimeenpanoa seuraa 
lapsiasiainvaltuutettu, jolla on 
mahdollisuus puuttua 
havaitsemiinsa epäkohtiin. 
”Osaamisloikassa” mukana olevat 
virastot raportoivat toimistaan 
osana tulosarviointia.



3.Lapsivaikutusten arviointi



Yhteenveto
Lapsivaikutusten arvioinnilla on tarkastelumaissa tiivis kytkös 
sekä YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen että maan 
lapsistrategiaan. Lapsivaikutusten arviointi sisältyy 
tarkastelumaissa joko lapsistrategioiden 
toimeenpanosuunnitelmiin tai sitä hyödynnetään työvälineenä 
lasten oikeuksien edistämisessä ja tehdystä työstä 
raportoitaessa.

Mallin suunnitteleminen, levittäminen ja ylläpitäminen on 
tarkastelumaissa keskitetty lähtökohtaisesti yhdelle toimijalle. 
Lapsivaikutusten arvioinnin toteuttamisen tueksi on laadittu 
lomakkeita ja oppaita, ja eri toimijat tukevat arvioijia mallien 
kehittämisessä. Lapsivaikutusten arvioinnin muodostuminen 
systemaattisesti hyödynnettäväksi työkaluksi edellyttää 
virkamiesten tietoisuuden kasvattamista lapsen oikeuksista sekä 
lapsivaikutusten arvioinnista. Tätä toteutetaan eri maissa eri 
tavoin, mm. sähköisiä oppimismoduuleita kehittämällä. Myös 
lapsistrategioiden tai lainsäädäntöön pohjautuvien lapsen 
oikeuksien edistämisen velvoitteiden nähdään itsessään 
kasvattaneen yleistä tietoisuutta lasten oikeuksista.

Lasten oikeuksien holistinen toteutuminen edellyttää eri 
toimijoiden yhteistyötä. Arvioitavan ehdotuksen tai päätöksen 
konteksti ja sen vaikutukset tulee arvioida poikkihallinnollisesti, 
riittävän kattavasti ja monipuolisesti. Tämä käsittää myös sen, 
että tunnistetaan ehdotuksen mahdolliset erilaiset vaikutukset 
lapsiin yleisesti, lasten ja nuorten eri ryhmiin ja yksittäisiin lapsiin.

Lapsivaikutusten arvioinnin oppaissa ja käytännöissä 
korostetaan, että arviointi tulee toteuttaa hyvin aikaisessa 
vaiheessa, jotta sen tulokset voidaan aidosti huomioida 
ehdotuksen valmistelussa. Yhtä tärkeää on lapsivaikutusten 
arvioinnin päivittäminen ehdotuksen toteutuksen myötä – tällöin 
käy ilmi, miten etukäteisarviointi piti paikkansa. Lisäksi saadaan 
tietoa todellisista vaikutuksista lapsiin ja nuoriin. Tämä 
puolestaan tukee tulevien lapsivaikutusten arviointien 
toteuttamista.

Lapsivaikutusten arvioinnin tueksi tarvitaan ajantasaista 
tietoa. Ennakkoarviointien tulisi pohjautua mahdollisimman 
laajaan tietopohjaan, johon sisältyvät olemassa oleva tieto 
kaikilta lapsien elämän alueilta, puuttuvan tiedon kerääminen 
sekä lasten ja nuorten osallistaminen.



3.1 Lapsivaikutusten arvioinnin tausta –
Uusi-Seelanti
Yhdistyneiden kansakuntien lapsen oikeuksien komitea 
suositteli vuonna 2011, että Uuden-Seelannin tulisi huomioida 
lasten ja nuorten näkemyksiä paremmin kaikilla päätöksenteon 
tasoilla. Sosiaaliasioiden kehittämisen ministeriö (Ministry of 
Social Development) kehitti suositukseen vastaamiseksi 
työohjelman, joka sisälsi suunnitelmat lasten ja nuorten 
näkemysten keräämiseksi politiikka- ja lainsäädännön 
kehittämisprosesseissa sekä lapsiin kohdistuvien politiikan ja 
lainsäädännön vaikutusten arvioinnin. Ministerikokous (Cabinet) 
hyväksyi työsuunnitelman. 

Lapsivaikutusten arviointityökalu muodostaa osan tästä 
työohjelmasta. Sosiaaliasioiden kehittämisen ministeriö julkaisi 
luonnoksen lapsivaikutusten arviointimallista vuonna 2016. 

Lopullinen lapsivaikutusten arviointityökalu valmistui vuonna 
2018. Sen toimeenpanoa ja käyttöä hallinnossa tuetaan myös 
tuoreen, elokuussa 2019 julkaistun Lasten ja nuorten hyvinvoinnin 
strategian kautta – lapsivaikutusten arviointityökalun käyttöä 
aiotaan edistää osana strategian toimeenpanoa.

https://www.msd.govt.nz/about-msd-and-our-work/publications-resources/resources/child-impact-assessment.html
https://www.msd.govt.nz/documents/about-msd-and-our-work/publications-resources/monitoring/uncroc/uncroc-guideline-a3-.pdf


3.1 Lapsivaikutusten arvioinnin 
sovellusala ja sisältö – Uusi-Seelanti
Arviointimallin sovellusala ja kehittäminen

Lapsivaikutusten arviointimalli on kehitetty julkisen sektorin 
käyttöön erityisesti keskushallintotasolla.  Sitä on tarkoitus 
soveltaa niin lainsäädäntöön kuin laajemmin lapsiin ja nuoriin 
liittyvien politiikkatoimien valmistelun sekä palvelujen kehittämisen 
yhteydessä (myös budjettipäätösten yhteydessä). Lapsivaikutusten 
arvioinnin työkalua voivat keskushallinnon ohella hyödyntää 
muutkin toimijat, kuten kolmas sektori ja paikallishallinto. 

Lapsivaikutusten arviointeja toteuttavat hallinnon virkamiehet 
politiikka- tai lainsäädännön kehittämisen aikaisissa vaiheissa. 
Sosiaaliasioiden ministeriö (Ministry of Social Development) vastaa 
työkalun ylläpitämisestä ja levittämisestä julkishallinnon sisällä. 

Tavoitteena on tukea julkishallintoa ja muita toimijoita 
arvioimaan, miten politiikka- tai lainsäädäntöehdotukset 
vaikuttavat lapsiin ja nuoriin. Toisena tavoitteena on tukea Uuden-
Seelannin tavoitetta noudattaa YK:n lapsen oikeuksien sopimusta 
sekä mahdollistaa sellaisten politiikkatoimien kehittäminen, jotka 
eksplisiittisesti huomioivat lapsiin ja nuoriin kohdistuvat vaikutukset. 
(CIA Guide 2018, s. 3)

Arviointimallin sisältö

Lapsivaikutusten arviointityökalu toimii siten, että se sisältää 
esiselvityksen, kolmivaiheisen lapsivaikutusten arviointimallin 
sekä arviointia toteutusta tukevan ohjeen. Esiselvitys (screening
sheet) auttaa arvioimaan, onko ehdotuksella vaikutuksia lapsiin ja 
nuoriin ja siten täyden lapsivaikutusten arvioinnin tarvetta. 

Mikäli esiselvityksen perusteella näyttää siltä, että ehdotuksella 
on merkittäviä vaikutuksia lapsiin tai nuoriin, suosittelee 
toimintamalli täyden lapsivaikutusten arvioinnin suorittamista. 
Mikäli esiselvityksen perusteella näyttää siltä, että ehdotuksen 
vaikutukset lapsiin ja nuoriin ovat etäisiä tai vähäisiä, riittää 
esiselvityksen tekeminen. (CIA Guide 2018, s. 4)  Mallissa on oma 
osionsa maorilapsiin ja -nuoriin kohdistuvien vaikutusten 
arviointiin (CIA Guide 2018, s. 11).

1. Esiselvitys – ovatko 
lapsiin ja nuoriin 

kohdistuvat 
vaikutukset selkeästi 

tunnistettavissa ja 
merkittäviä

Esiselvityksen tekeminen 
riittää

Toteutetaan 
täysimääräinen 

lapsivaikutusten arviointi

Ei

Kyllä

https://www.msd.govt.nz/documents/about-msd-and-our-work/publications-resources/resources/child-impact-assessment-guide-jul18.pdf
https://www.msd.govt.nz/documents/about-msd-and-our-work/publications-resources/resources/child-impact-assessment-guide-jul18.pdf


3.1 Lapsivaikutusten arvioinnin 
sovellusala ja sisältö – Uusi-Seelanti
Lapsivaikutusten arvioinnin työkalu pohjautuu YK:n lapsen 
oikeuksien sopimusten artikloihin. Kaikissa lapsivaikutusten 
arvioinneissa tulisi vähintään arvioida ehdotusta peilaten lapsen 
oikeuksien sopimuksen pääperiaatteisiin (artiklat 2-6 ja 12). Malli on 
kehitetty Skotlannin lapsivaikutusten arviointityökalun pohjalta. 
(CIA Guide 2018, s. 8-9)

Opas esittää, että tärkeä osa lapsivaikutusten arviointia on 
lasten ja nuorten näkemysten huomioiminen. Opas antaa 
vinkkejä siitä, miten lasten ja nuorten näkemyksiä on mahdollista 
kerätä. (CIA Guide 2018, s. 6-7)

Lapsivaikutusten arvioinnin työkalun on tarkoitus toimia 
”perustyökaluna”, jota kukin virasto ja toimija voi muokata omiin 
tarpeisiinsa sopivaksi (CIA Guide 2018, s. 6)

1. Ehdotuksen kuvaus

2. Ehdotuksen vaikutukset lapsiin ja nuoriin

3. Todennäköiset vaikutukset maorilapsiin ja -nuoriin

4. Onko lapsia ja nuoria kuultu ehdotuksen valmistelussa?

5.  Edellyttävätkö tunnistetut vaikutukset syvällisempää analyysiä?

Esiselvityksen sisältö:

Politiikka- / lakiehdotuksen kuvaus, tavoite, aikataulu ja toimeenpano 

Positiiviset, neutraalit ja negatiiviset vaikutukset, niiden merkittävyys, 
aikahorisontti ja vaikutusten erittely eri lapsi- tai nuorisoryhmiin

Positiiviset, neutraalit ja negatiiviset vaikutukset maori-ryhmään, 
vaikutukset kulttuuriin 

Onko lapsia ja nuoria jo kuultu vai tulisiko heitä kuulla vielä?

Jos lapsiin ja nuoriin kohdistuvat vaikutukset ovat todennäköisesti 
merkittäviä, tulisi toteuttaa täysimääräinen lapsivaikutusten arviointi



3.1 Lapsivaikutusten arvioinnin toteutusprosessi 
ja toimivuus – Uusi-Seelanti
Lapsivaikutusten arvioinnin tarpeen arviointi

Kuten edellisessä kohdassa kuvattu, toteuttaa 
politiikkatoimen tai lainsäädännön valmistelija valmistelun 
varhaisessa vaiheessa ensin lapsivaikutusten arvioinnin 
esiselvityksen, jonka perusteella he päättävät, onko tarvetta 
tehdä täysi lapsivaikutusten arviointi. Mikäli esiselvityksen 
perusteella näyttää siltä, että vaikutukset lapsiin ja nuoriin 
ovat selvästi tunnistettavissa ja merkittäviä, tulisi 
valmistelevan virkamiehen toteuttaa täysimääräinen 
lapsivaikutusten arviointi.

Tukimateriaalit

Lapsivaikutusten arvioinnin tekemisen tueksi sosiaaliasioiden 
kehittämisen ministeriö on laatinut sekä lomakkeen, joka 
ohjaa sisällöllisesti arvioinnin toteuttamista että tätä tukevan 
ohjeen. 

Lapsivaikutusten vaiheittainen toteuttaminen kuvataan 
seuraavalla sivulla.

Lapsivaikutusten arvioinnin tulosten 
hyödyntäminen

Tuloksia käytetään ehdotuksen käsittelyssä, sillä Uudessa-
Seelannissa lapsivaikutusten arviointi toteutetaan 
mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ehdotuksen 
valmistelua. Valtion virastot liittävät ehdotuksiinsa 
lapsivaikutusten arvioinnin raportin ehdotusten, jotta 
päätöksen tekevä elin tai ministeri voi huomioida ehdotuksen 
erinäiset vaikutukset.

https://www.msd.govt.nz/documents/about-msd-and-our-work/publications-resources/resources/child-impact-assessment-tool.docx
https://www.msd.govt.nz/documents/about-msd-and-our-work/publications-resources/resources/child-impact-assessment-guide-jul18.pdf


3.1 Lapsivaikutusten arvioinnin toteutusprosessi 
ja toimivuus – Uusi-Seelanti

Lapsivaikutusten arvioinnin toteuttaminen

Vaihe 1. Ehdotuksen tarkemmat tiedot

Vaihe 2. Aineiston ja näytön kerääminen, sidosryhmien konsultaatio

Vaihe 3. Vaikutusten yhteenveto

• Ehdotuksen yhteenveto
• Kuvaus ehdotuksen laajemmasta, poikkisektoraalisesta kontekstista (miten ehdotus voi vaikuttaa tai miten siihen voivat vaikuttaa laajat 

sosiaaliset, poliittiset ja kulttuuriset tekijät sekä lapsille ja nuorille relevantit aiheet kuten hyvinvointi, lapsiköyhyys, nuorten kehittyminen, 
koulunkäynti,  kulttuurinen osallistuminen, osallistuminen vapaa-ajan toimintaan)

• Miten ehdotus suhteutuu muihin olemassa oleviin tai suunniteltuihin hallinnon politiikkaohjelmiin tai toimeenpano-ohjelmiin

• Todisteet ja näyttö siitä (kvantitatiivinen ja kvalitatiivinen), miten ehdotus vaikuttaa lapsiin ja nuoriin
• Tärkeimmät vaikutukset lapsiin ja nuoriin (positiiviset, negatiiviset ja neutraalit) sekä mahdollisuudet muokata ehdotusta kielteisen vaikutusten 

poistamiseksi
• Miten ehdotus vaikuttaa eri lasten ja nuorten alaryhmiin (esim. eri ikäryhmät, vammaiset, seksuaali- tai sukupuolivähemmistöt)
• Onko erityisiä, Maoreihin sekä muihin vähemmistöryhmiin liittyviä vaikutuksia
• Onko lapsia ja nuoria kuultu monipuolisesti
• Onko konsultoitu muita sidosryhmiä, jotta voidaan arvioida ja tunnistaa muut vaikutukset kuin oman organisaation ydinosaamisalaan liittyvät

• Mitkä ovat lapsivaikutusten arvioinnin johtopäätökset
• Mitkä ovat suositukset johtopäätösten pohjalta 



3.1 Lapsivaikutusten arvioinnin toteutusprosessi 
ja toimivuus – Uusi-Seelanti
Toimivuus

Lapsivaikutusten arviointimallin hyödyntäminen on 
vapaaehtoista (CIA Guide 2018, s. 7).  Sosiaaliasioiden 
kehittämisestä vastaava ministeriö selvitti huhtikuussa 2019 
lapsivaikutusten arviointimallin käyttöä keskushallinnossa ja 
tulosten mukaan vain 5 % vastaajista käytti työkalua 
(lapsiasiavaltuutettu 2019, 15).

Selvityksen mukaan virkamiesten tietämys lapsen oikeuksien 
sopimuksesta sekä lasten oikeuksista yleisemmällä tasolla oli 
heikolla tasolla, mutta kiinnostusta aihetta kohtaan löytyi. 
Sosiaaliasioiden kehittämisen ministeriö ja lapsiasiavaltuutettu 
kehittävät tällä hetkellä sähköistä oppimismoduulia lasten 
oikeuksista virkamiehille, jossa ohjataan myös lapsivaikutusten 
arviointityökalun käyttöön. Oppimistyökalua kehitetään ja sen on 
määrä valmistua vuoden 2019 aikana.

Uudessa-Seelannissa on tällä hetkellä ylipäätään vahva 
tahtotila parantaa lasten ja nuorten hyvinvointia, mikä ilmenee 
esimerkiksi siten, että maassa julkaistiin elokuussa 2019 
ensimmäinen lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämisen 
strategia. Yhtenä strategian toimenpiteenä on tavoitteena lisätä 
lapsivaikutusten arviointityökalun käyttöä hallinnossa.

Vastuuministeriön virkamiehet olettavatkin, että kiinnostus ja 
tietämys lapsivaikutusten arvioinnissa tulee strategian myötä 
lisääntymään. 

Lasten oikeuksien toteutumista seuraava Lapsen oikeuksien 
seurantaryhmä on tuoreessa raportissaan kesäkuussa 2019 niin 
ikään havainnut myönteistä kehitystä lasten osallisuuteen 
liittyen. Raportissa todetaan, että vuonna 2019 julkiset toimijat 
ovat olleet aiempaa kiinnostuneempia kuulemaan lasten ja 
nuorten näkemyksiä. Lisäksi oli havaittavissa myönteistä 
lainsäädännöllistä kehitystä lasten ja nuorten osallistumiseen 
liittyen.

https://www.occ.org.nz/assets/Uploads/CMG2019-Online-FINAL-full2.pdf
https://www.occ.org.nz/publications/reports/getting-it-right-are-we-listening/


3.2 Lapsivaikutusten arvioinnin tausta –
Skotlanti
Lapsista ja nuorista annetun lain (2014) myötä (Children and 
Young People Act 2014) kaikilla Skotlannin ministereillä on 
velvollisuus harkita, olisiko heidän mahdollista varmistaa tai 
edistää toimenpiteillä YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen 
toteutumista Skotlannissa.  Mikäli toimenpiteiden toteuttaminen 
on heidän harkintansa mukaan perustelua, tulisi heidän toteuttaa 
nämä. Heidän tulee myös lisätä yleistä tietoisuutta ja ymmärrystä 
lasten oikeuksista sekä kuulla lapsia ja nuoria. Ministereiden tulee 
raportoida kolmen vuoden välein, minkälaisilla toimenpiteillä he 
ovat edistäneet Lapsen oikeuksien sopimuksen mukaisia oikeuksia. 
(ks. Unicef 2017, 33)

Skotlannissa on oma Lasten oikeuksien ja hyvinvoinnin 
arvioinnin malli – Scottish Child Rights and Wellbeing Impact
Assessment Model (CRWIA). Mallin käyttö ei ole lakisääteistä, 
mutta mallin käyttö on osa Skotlannin hallituksen Lasten ja 
nuorten lain mukaisten velvollisuuksien 
toimeenpanosuunnitelmaa. (ks. Unicef 2017, 33-34)

https://www.unicef.org.uk/wp-content/uploads/2017/09/Unicef-UK-CRIA-comparative-review_FOR-PUBLICATION.pdf
http://www.legislation.gov.uk/asp/2014/8/contents
https://www.unicef.org.uk/wp-content/uploads/2017/09/Unicef-UK-CRIA-comparative-review_FOR-PUBLICATION.pdf


3.2 Lapsivaikutusten arvioinnin 
sovellusala ja sisältö –Skotlanti
Skotlannin lapsen oikeuksien ja hyvinvoinnin arviointimalli 
perustuu toisaalta kansainvälisiin sopimuksiin ja toisaalta 
kansalliseen lainsäädäntöön ja viitekehykseen lasten ja nuorten 
hyvinvoinnin kehittämiseksi.  Näitä ovat YK:n lapsen oikeuksien 
sopimus, Skotlannin hallituksen lakisääteiset 
raportointivaatimukset lapsen oikeuksien sopimuksen 
edistämisestä sekä Skotlannin oma Getting it Right for Every Child 
(GIRFEC) – viitekehys.

Lapsen oikeuksien ja hyvinvoinnin arvioinnissa eritellään:

1. mihin Lapsen oikeuksien sopimuksen artikloihin esitys liittyy, 

2. miten ehdotus vaikuttaa lapsen oikeuksiin, 

3. miten ehdotus tukee lasten ja nuorten hyvinvointia 
(hyödyntäen GIRFEC-viitekehyksen mukaisia indikaattoreita, 
jotka on johdettu YK:n lapsen oikeuksien sopimuksesta: 
turvallisuus, terveys, onnistuminen, huolenpito, aktiivisuus, 
arvostus, vastuullisuus, osallisuus)

4. kuinka ehdotus tukee tai edistää lapsen oikeuksien 
sopimuksen toimeenpanoa Skotlannissa

5. ehdotusta tukeva näyttö, sisältäen kohderyhmän kuulemisen

6. lasten ja nuorten osallistaminen arvioinnin toteutukseen 

(ks. Lapsivaikutusten arvioinnin opas 2019, 6).

Lapsivaikutusten arvioinnit tukevat julkisia toimijoita myös 
velvoitteessaan raportoida kolmen vuoden välein siitä, miten ne 
edistävät lapsen oikeuksien sopimuksen toteutumista 
Skotlannissa.  Tämän raportin lapsistrategioita koskeva osiossa 
kerrottiin, että niin hallituksen kuin yksittäisten virastojen tulee 
lapsista ja nuorista annetun lain mukaan raportoida kolmen 
vuoden välein, miten ne ovat omalla toiminnallaan edistäneet 
lapsen oikeuksien toteutumista ja miten ne tulevat lapsen 
oikeuksia edistämään seuraavan kolmen vuoden aikana.  
Ensimmäiset virastokohtaiset raportit tulevat ilmestymään 
vuonna 2020.



3.2 Lapsivaikutusten arvioinnin 
toteutusprosessi ja toimivuus – Skotlanti
Toteutusprosessi

Jokaisen laki- ja politiikkaehdotuksen kohdalla tulee tehdä 
esiselvitys lapsen oikeuksien ja hyvinvoinnin arvioinnista, jonka 
perusteella arvioidaan täysimääräisen arvioinnin tarve. 
Ohjeistuksessa tarkennetaan, että esiselvitys tulee toteuttaa 
kaikissa laki- ja politiikkahankkeissa, ei vain niissä, jotka koskevat 
lapsia ja nuoria. 

Esiselvityksen ja arvioinnin toteuttaa ehdotuksen valmisteleva 
taho, joka voi olla keskushallinnon, alueellisen tai paikallistason 
toimija.  Arvioinnin aikana tulee kuulla lapsia ja nuoria ja kerätä 
muu arviointia varten tarvittava tieto. Prosessista on olemassa 
ohjeistus sekä tukimateriaaleja (ml. videokoulutus lapsen 
oikeuksista ja lapsivaikutusten arvioinnin toteuttamisesta). Nämä 
löytyvät hallinnon, lasten ihmisoikeuksia käsittelevältä sivustolta.

Skotlannin hallituksen toteuttamat arvioinnit tulee julkaista 
sekä kopio niistä tulee toimittaa hallinnon Lasten oikeuksien ja 
osallistamisen tiimille. Julkaisuun liittyvä vaatimus koskee myös 
esiselvityksiä. Hallinnon Lasten oikeuksien tiimi tukee tarvittaessa 
asiantuntemuksellaan arviointien toteuttajia. (ks. lapsivaikutusten 
arviointeja koskeva opas, sivu 5)

Vaihe 1 Esiselvitys – yleinen kuvaus 
ehdotuksesta sekä seuraavien asioiden 
pohdinta:

• Mitkä osiot ehdotuksessa vaikuttavat 
alle 18-vuotiaisiin? 

• Minkälaisia vaikutukset todennäköisesti 
ovat?

• Mitä lasten ja nuorten ryhmiä 
vaikutukset erityisesti koskevat? 

Esiselvityksen perusteella päätetään 
täysimääräisen arvioinnin tarve 
perustuen kahteen kysymykseen:

àKuinka tärkeä ja merkittävä ehdotus on? 
àKuinka laajoja tai merkittäviä 

vaikutuksia sillä on lapsiin ja nuoriin? 

https://www.gov.scot/policies/human-rights/childrens-rights/
https://www.gov.scot/binaries/content/documents/govscot/publications/advice-and-guidance/2015/06/childrens-rights-wellbeing-impact-assessments-crwia-guidance/documents/crwia---guidance-for-scottish-government-officials---version-2---february-2019/crwia---guidance-for-scottish-government-officials---version-2---february-2019/govscot%3Adocument/CRWIA%2B-%2BGuidance%2Bfor%2BScottish%2BGovernment%2Bofficials%2B-%2Bversion%2B2%2B-%2BFebruary%2B2019.pdf


3.2 Lapsivaikutusten arvioinnin 
toteutusprosessi ja toimivuus – Skotlanti

Vaihtoehto 1: Esiselvityksen toteuttaminen on riittävä huomioiden ehdotuksen merkitys, laajuus ja sen ennakoidut 
vaikutukset lapsiin ja nuoriin

Vaihtoehto 2: Toteutetaan täysimääräinen lapsivaikutusten arviointi johtuen ehdotuksen merkityksestä, laajuudesta 
tai sen ennakoiduista vaikutuksista lapsiin ja nuoriin

Esiselvityksen viimeistely ja julkaisu:

• Esitetään perustelut esiselvityksen riittävyydelle, 
• Täytetään esiselvityslomake, 
• Pyydetään johtavan vastuuhenkilön allekirjoitus. 
• Hallituksen tekemät esiselvitykset julkaistaan.

Arvioinnin toteuttaminen ja julkaisu:

• Toteutetaan lapsivaikutusten arviointi
• Täytetään arvioinnin julkaisulomake. Politiikkatoimenpiteiden ja lainsäädäntöhankkeiden arviontien julkaisua varten on 

olemassa erilliset lomakkeet.
• Näihin pyydetään johtavan vastuuhenkilön allekirjoitus. 
• Hallituksen arvioinnit julkaistaan ja toimitetaan Lasten ja nuorten oikeuksien ja osallistamisen tiimille. 
• Harkinnan mukaan tulee laatia lapsiystävällinen versio arvioinnin tuloksista

Lähde: opas lapsivaikutusten arvioinnista

https://www.gov.scot/binaries/content/documents/govscot/publications/advice-and-guidance/2015/06/childrens-rights-wellbeing-impact-assessments-crwia-guidance/documents/crwia---guidance-for-scottish-government-officials---version-2---february-2019/crwia---guidance-for-scottish-government-officials---version-2---february-2019/govscot%3Adocument/CRWIA%2B-%2BGuidance%2Bfor%2BScottish%2BGovernment%2Bofficials%2B-%2Bversion%2B2%2B-%2BFebruary%2B2019.pdf


3.2 Lapsivaikutusten arvioinnin 
toteutusprosessi ja toimivuus – Skotlanti
Lapsivaikutusten arvioinnin sisältö.

1. Mitkä YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen artiklat ovat ehdotuksen 
kannalta relevantteja?

2. Mitä vaikutuksia politiikalla tai toimenpiteellä on lasten oikeuksiin?

3. Onko ehdotuksella erilaisia vaikutuksia eri lasten ja nuorten ryhmiin?

4. Mikäli kielteisiä vaikutuksia on tunnistettu, miten näitä voi välttää tai 
onko harkittu ehdotuksen muokkaamista?

5. Miten politiikka tai toimenpide tukee Skotlannin lasten ja nuorten 
hyvinvointia?

6. Miten politiikka tai toimenpide tukee YK:n lapsen oikeuksien 
sopimuksen toimeenpanoa Skotlannissa?

7. Mitä näyttöä arvioinnissa on käytetty? Mitä se kertoo?

8. Oletko konsultoinut relevantteja sidosryhmiä?

9. Oletko osallistanut lapsia ja nuoria politiikan tai toimenpiteen 
valmisteluun?

Listataan relevantit artiklat

Eritellään myönteiset, kielteiset ja neutraalit

Tarkempi kuvaus.

Mihin ryhmiin ehdotus vaikuttaa? Onko kilpailevia intressejä eri ryhmien 
välillä?

Jos kuvataan vaihtoehtoisia toteutustapoja, esitetään myös arvio näiden 
resurssivaikutuksista

Seuraavilla indikaattoreilla: turvallisuus, terveys, onnistuminen, huolenpito, 
aktiivisuus, arvostus, vastuullisuus, osallisuus

Tämä tukee ministerien velvoitetta raportoida parlamentille lapsen 
oikeuksien edistämisestä

Eritellään aineisto (tutkimus, arvioinnit, kyselyt jne) ja aiempi näyttö 
vastaavista palveluista / toimenpiteistä

Julkiset tai kohdennetut konsultaatiot lasten ja nuorten, heidän 
vanhempien ja heidän parissaan työskentelevien kanssa

Onko riittävästi tietoa, miten kohteena olevat lapset ja nuoret suhtautuvat 
ehdotukseen, jotta sen vaikutuksia on mahdollista arvioida



3.2 Lapsivaikutusten arvioinnin 
toteutusprosessi ja toimivuus – Skotlanti
Toimivuus

Unicefin raportin mukaan (2017) virkamiehet olivat tyytyväisiä 
lapsiarvioinnin tukimateriaaleihin ja hallinto suunnitteli näiden 
arvioimista sekä kehittämistä arviointitulosten pohjalta. 
Päivitetyt ohjeet ja lomakepohjat julkaistiinkin maaliskuussa 2019. 
Näissä laajennettiin velvollisuutta toteuttaa lapsivaikutusten 
arvioinnin esiselvitys kaikissa uusissa ja politiikkahankkeissa, ei 
vain keskeisimmissä lainsäädäntö- ja politiikkahankkeissa.

Aiemmin on kritisoitu sitä, että lapsivaikutusten arviointien 
raportit julkaistiin viiveellä (ks. Unicef 2017, 36-38). Haastattelussa 
todettiin kuitenkin, että tässä asiassa on tapahtunut myönteistä 
kehitystä ja että nykyisellään toteutetut arvioinnit julkaistaan 
ajallaan.

Lapsivaikutusten arviointiprosessin toimivuutta selvitettiin 
alkuvuodesta 2019. Selvityksen toteuttivat lasten oikeuksien 
toteutumista edistävä järjestö Together ja Edinburghin yliopiston 
Ihmisoikeuksien klinikka. Raportit julkaistiin ja luovutettiin 
Skotlannin

hallitukselle huhtikuussa 2019. Skotlannin hallitus on sitoutunut 
kehittämään lapsivaikutusten arviointiprosessia raporttien 
suositusten pohjalta.

Raporteissa esitettiin viisi kehityskohdetta lapsivaikutusten 
arviointiprosessien kehittämiseksi Skotlannissa. 

1. Arviointisyklin mahdollistaminen – suurin osa toteutetuista 
lapsivaikutusten arvioinneista toteutetaan tällä hetkellä 
ehdotusten valmistelun yhteydessä. Nämä tehdään tyypillisesti 
riittävän varhaisessa vaiheessa, mikä mahdollistaa niiden 
tulosten aidon hyödyntämisen valmisteluprosessissa. 

Selvitys toteaa kuitenkin, että hedelmällistä olisi myös 
jälkiarviointien toteuttaminen lapsiin kohdistuvista vaikutuksista. 
Tällöin saataisiin arviointitietoa (1) toteutettujen ehdotusten 
todellisista vaikutuksista, (2) tietoa siitä, miten etukäteen 
toteutettu lapsivaikutusten arviointi on vaikuttanut ehdotuksen 
toteutustapaan sekä (3) siitä, miten toteutettu lapsivaikutusten 
ennakkoarviointi on vaikuttanut virkamiesten tietoisuuteen lasten 
oikeuksista.

https://www.unicef.org.uk/wp-content/uploads/2017/09/Unicef-UK-CRIA-comparative-review_FOR-PUBLICATION.pdf
https://www.togetherscotland.org.uk/news-and-events/news/2019/06/using-crwia-to-promote-child-rights-based-decision-making/
https://www.togetherscotland.org.uk/media/1302/crwia-report-group-a-214.pdf


3.2 Lapsivaikutusten arvioinnin 
toteutusprosessi ja toimivuus – Skotlanti
2. Lasten diversiteetin huomioiminen – lapsivaikutusten 
arvioinneissa havaittiin taipumus käsitellä lapsia yhtenä 
homogeenisenä ryhmänä. Selvitys suositteli kiinnittämään 
mahdollisimman aikaisessa vaiheessa huomiota siihen, että 
tunnistetaan sellaiset lapsiryhmät, joita ehdotus erityisesti 
koskettaa ja joiden kohdalla ilmenee erityisiä esteitä oikeuksien 
toteutumisen kannalta, esimerkiksi liittyen haavoittuvaan 
asemaan, syrjintään tai erityistarpeisiin. Nämä tunnistetut ryhmät 
tulisi osallistaa arvioinnin tekemiseen. 

Arvioinnin raportoinnissa tulisi avata, miten arviointiprosessiin 
osallistuneet lapset tunnistettiin, miten heidät osallistettiin ja mikä 
oli osallistamisen lopputulema.

3. Lapsivaikutusten arvioinnin toteuttajan tulisi ottaa holistinen 
lähestymistapa YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen. Selvitys 
ehdottaa, että arvioinnin yhteydessä esitettäisiin kaikki YK:n lapsen 
oikeuksien sopimuksen mukaiset oikeudet sisältävä tarkistuslista, 
jotta varmistetaan, että kaikkia ehdotuksen vaikutuksia suhteessa 
kaikkiin oikeuksiin on arvioitu.

4. Osallistamisen jatkokehittäminen. Selvitys ehdottaa, että 
lapsivaikutusten arvioinneissa käytettäisiin termiä ”osallistaa” eikä 
”kuulla” lapsia. Lisäksi arvioinnissa tulisi kuvailla, minkälaisia 
tuloksia osallistamisella oli. 

Selvitys suosittelee myös, että jokaisen arvioinnin toteuttajalta 
tulisi edellyttää palautteen antamista osallistuneille lapsille siitä, 
miten heidän näkemyksensä on huomioitu ehdotuksen 
valmistelussa. 

5. Lapsivaikutusten arviointiprosessin ulkoinen arviointi. 
Viimeinen suositus liittyy siihen, miten lapsivaikutusten arviointeja 
toteutetaan ja hyödynnetään. Selvitys suosittelee riippumattoman 
paneelin perustamista, joka arvioisi hallituksen toteuttamia 
arviointeja. 

Tämä tukisi laadukkaiden arviointien toteuttamista, jossa 
arvioitavia ehdotuksia tarkastellaan riittävän kriittisesti ja tämän 
kautta kehittäisi toteutettujen arviointien vaikuttavuutta.



3.2 Lapsivaikutusten arvioinnin 
toteutusprosessi ja toimivuus – Skotlanti
Haastattelussa tuotiin esiin myös, että lapsivaikutusten 
arviointien toteuttaminen on melko säännönmukaistaja osa 
päivittäistä toimintatapaa kansallisella tasolla, mutta käytäntö 
ei ole vielä vakiintunut alueellisella ja paikallistasolla. Lain 
velvoittavuuden nähtiin olevan yksi keskeinen tekijä käytännön 
edistämisessä, joten lapsen oikeuksia ajava järjestö toivoo, että 
lapsen oikeuksien sopimuksen inkorporaation yhteydessä lakiin 
kirjattaisiin velvollisuus alue- ja kuntatason viranomaisille edistää 
lapsen oikeuksien toteutumista vastaavasti kuin ministereiden 
tulee tehdä tällä hetkellä. 

Nykyisellään lainsäädäntö edellyttää alue- ja paikallistason 
toimijoilta raportointia siitä, miten he ovat edistäneet YK:n lapsen 
oikeuksien sopimuksen vaatimusten toteutumista, mutta laki ei 
suoraan velvoita heitä edistämään näitä.



3.3 Lapsivaikutusten arvioinnin tausta –
Ruotsi
Ruotsissa lapsivaikutusten arviointi linkittyy tiiviisti lapsen 
oikeuksien sopimuksen toimeenpanoon. Strategian mukaisesti 
ennen jokaista päätöstä tulisi huomioida, koskeeko päätös 
lapsia ja millä tavoin. Jos vaikutuksia on, ne tulee huomioida.

Lapsiasiainvaltuutettu kehitti mallin vaikutusten arvioinnista 
paikallisten toimijoiden tueksi tarkoituksena mahdollistaa 
lapsen edun huomioiminen kaikessa päätöksenteossa vuonna 
2001 . Tämän jälkeen mallia on kehitetty ja täsmennetty 
systemaattisesti. Ensimmäinen lapsivaikutusten arvioinnin 
checklist on ollut käytössä Jämtlandin kunnassa vuonna 1997. 

Käytännössä käytössä ei ole vain yhtä mallia, vaan kunnilla 
on erilaisia ratkaisuja. Kuntien ja läänien liiton kanssa on tehty 
järjestelmällistä yhteistyötä vuodesta 2010 lähtien. Lapsen 
oikeuksien huomioiminen edellyttää jatkuvaa päätösten 
vaikutusten analysointia, lapsivaikutusten arviointia ja 
vaikutusten jälkikäteistä arviointia kaikilla hallinnon tasoilla. 
Tämä koskee sekä yksittäisiä lapsia että lapsia yleisesti 
koskevia päätöksiä. Vaikutusten arvioinnilla voidaan tunnistaa 
lainsäädännön muutostarpeita tai muita tarvittavia 
toimenpiteitä.

https://www.regeringen.se/49bbc4/contentassets/2a26913591f24fee99b910d3ceac4bd1/engelsksprakig-version-av-strategi-for-att-starka-barnets-rattigheter-i-sverige-s2010.026
https://www.barnombudsmannen.se/globalassets/dokument-for-nedladdning/english/publications/child-impact-analysis.pdf


3.3 Lapsivaikutusten arvioinnin 
sovellusala ja sisältö – Ruotsi
Lapsistrategia (s. 7):
Nykytieto lasten elinoloista muodostaa pohjan lapsiin 
vaikuttaville päätöksille

Sopivien toimenpiteiden toteuttamiseen ja painotuksien 
määrittelyyn tarvitaan hyvää tietoisuutta lasten elinoloista 
paikallisella, alueellisella ja kansallisella tasolla. YK:n lapsen 
oikeuksien komitea suosittelee toteuttamaan kyselyjä ja 
keräämään dataa jatkuvasti. Lasten tarpeet ja olosuhteet 
muuttuvat jatkuvasti, mistä johtuen myös tiedon keruun ja 
tutkimuksen täytyy olla jatkuvaa. Tietotarpeet kattavat kaikki 
lasten elämän osa-alueet. Lasten omat näkemykset ovat 
ensisijaisia tiedonkeruussa, ja näin lapset myös pääsevät 
osallistumaan itseään koskeviin päätöksiin.

Yhteistyö ja koordinaatio ovat tärkeitä kokemusten 
jakamisessa,  koska ne mahdollistavat vertailun eri toimijoiden 
tiedoilla. Vertailtavuus on tärkeää LOS:n diskriminaation 
ehkäisemisen takia (2. artikla). Vertailua tulee tehdä sekä eri 
piilevien elinoloihin vaikuttavien tekijöiden että laajemmin 
paikallisten, kansallisten ja kansainvälisten olosuhteiden välillä.

Systemaattinen seuranta – Max18  
Lapsiasiainvaltuutetun tehtäviin kuuluu lasten elinolojen 
seurannan toteuttaminen. Toimisto ylläpitää Max18-
tietokantaa. Elinolojen seurantavelvoitetta laajennettiin 
vuonna 2009, ja tämän seurauksena tietokanta 
lanseerattiin vuonna 2012. Se sisältää laajasti eri 
hallinnonalojen tilastoja, jotka lapsiasiainvaltuutettu ja 
tilastokeskus käsittelevät ja päivittävät.

Tarvitaan kokonaiskuva ja 
seurantaa siitä, miten eri 

toimenpiteet eri lohkoilla toimivat 
yhteen ja vaikuttavat yhdessä 

lasten elinolojen muutoksiin. 
(Lapsistrategia, s. 7)

https://max18.barnombudsmannen.se/max18-statistik/


3.3 Lapsivaikutusten arvioinnin 
sovellusala ja sisältö – Ruotsi
Lapsistrategia (s. 7–8):
Lapsiin vaikuttavia päätöksiä ja toimia seurataan ja arvioidaan 
lapsen oikeuksien näkökulmasta 

Lapsen oikeuksien sopimuksen 3. artiklan mukaisen lapsen edun 
toteutuminen vaatii jatkuvaa päätösten seurausten 
analysointia sekä lapsivaikutusten ennakko- ja jälkiarviointeja. 
Tämä koskee sekä lapsiin kohdistuvia päätöksiä että muita 
toimenpiteitä yksittäisen lapsen näkökulmasta ja lasten 
näkökulmasta yleisesti. Seurannalla pystytään tunnistamaan 
lasten oikeuksien vahvistamiseen tarvittavat lainsäädäntö- ja 
muut toimenpiteet.

Seuranta tulee toteuttaa lapsen näkökulmasta ja perustuen 
lapsen oikeuksien sopimuksen periaatteisiin. Tämä vaatii 
osaamista sekä aktiivista ja systemaattista osaamisen 
kehittämistä erityisesti kuntatasolla, jossa tehdään yksittäistä 
lasta koskevia päätöksiä.

Osallistamisen työkalu Unga direkt

Unga direkt -verkkopalvelu on lapsiasiainvaltuutetun työkalu
lasten ja nuorten kuulemiseen joko suoraan tai epäsuorasti. 
Lapset ovat parhaita asiantuntijoita asioihinsa liittyen, 
Interaktiivinen alusta tarjoaa haastatteluja tai keskustelua 
syvemmän mahdollisuuden kartoittaa näkemyksiä ilman, että 
aikuisen omat mielipiteet tai arvot vaikuttavat tulokseen.

Suuri vastuu oikeuksien toteutumisesta on toimijoilla, jotka 
tarkastavat lapsiin liittyviä politiikkatoimia. 
Lapsiasiainvaltuutetun rooli on merkittävä. Arvioinnilla voidaan 
nostaa esiin tarpeita muutoksiin lainsäädännössä tai muissa 
toimenpiteissä. Lapsiasiainvaltuutetulle kuuluu LOS:n toteutumisen 
systemaattinen seuraaminen ja arviointi. Tässä yhteydessä myös 
lasten on tärkeää tulla kuulluiksi.

https://www.barnombudsmannen.se/unga-direkt/


3.2 Lapsivaikutusten arvioinnin 
toteutusprosessi ja toimivuus - Ruotsi
Lapsiasiainvaltuutettu tukee kuntia ja viranomaisia sekä 
teoreettisilla että käytännön työkaluilla. Käytössä olevia 
työkaluja ovat mm.  lapsivaikutusten arvioinnin malli, 
lapsivaikutusten tarkistuslista, lapsibudjetoinnin työkalu, 
yhteenvetävä balance sheet ja lapsikorotus budjettiin (child
supplement). (Uppnå kvalitet i beslut som rör barn och unga)

Lapsivaikutusten arvioinnin sovellettavaksi tarkoitettu 
esimerkkimalli sisältää viisi osaa:

1. Kartoitus 

Mistä, miten ja minkälaista tietoa on saatavilla? Mitä tarvitaan lisää? Mitä 
pitää erityisesti huomioida? Lasten kuuleminen.

2. Kuvaileminen 

Kerätyn tiedon jäsentäminen ja päätöksen kontekstin muodostaminen. 
Miten päätös suhteutuu lakeihin ja lapsen oikeuksien sopimukseen? 
Miten ja keihin lapsiin vaikutukset kohdistuvat.

3. Analyysi 

Yksityiskohtainen tarkastelu ehdotuksen tavoitteesta ja vaikutuksista.  
Ylittävätkö hyödyt haitat? Mitä kaikkea tulee huomioida? Onko jokin 
oletus muuttunut kerätyn aineiston perusteella? Miten faktoihin 
pohjautuvat arviot suhteutuvat Lapsen oikeuksien sopimukseen?

4. Testaaminen ja päätöksenteko 

Kokonaisarvio kaikista edellisissä vaiheissa esiin nousseista tekijöistä, 
jotka vaikuttavat lapsen etuun. Päätöksen tulee perustua kerättyyn 
tietoon.

5. Vaikuttavuuden arviointi

Millaisia vaikutuksia päätöksellä todellisuudessa oli, ja miten ne 
suhteutuivat tehtyyn ennakkoarviointiin? Saavutettiinko odotetut 
vaikutukset? Arvioimalla tehtyjä päätöksiä organisaatio oppii 
valmistelemaan seuraavat päätöksensä entistä paremmin. Myös tässä 
vaiheessa on syytä kuulla päätöksen kohteita – lapsia.

https://www.barnombudsmannen.se/globalassets/dokument-for-nedladdning/publikationer/faktablad/faktablad2_uppna11.pdf
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SKL:n kokoaman tutkimusselvityksen perusteella 
lapsivaikutusten arviointi vaatii organisaatioiden sisäisen 
osaamisen kehittämistä. Kattavan vaikutusarvioinnin tekeminen 
ei ole mahdollista vain yksinkertaisen tarkistuslistan perusteella, 
eikä kattavaa arviointia voi tehdä vain yksi henkilö, vaan se vaatii 
useiden eri alojen ammattilaisten yhteistyötä. (Englundh 2014.)

SKL jakaa verkostoissaan ja sivuillaan erilaisia hyviä 
lapsivaikutusten arvioinnin työkaluja kunnilta ja alueilta. 

Esimerkiksi:
• Karlskoga – Degerfors (Tanssi mielenterveyskuntoutuksessa)

• Taalainmaa (Mielenterveyshoidon aloitus)
• Sörmland (Vastuun- ja tehtävienjaon uudistus 

neuropsykiatrisessa hoidossa)

• Simrishamn (Turvapaikanhakijat)

21%

65%

15%

50%
45%

5%

Kyllä Ei En tiedä

Poliittinen päätös lapsivaikutusten arvioinnin 
(vähintään check list) tekemisestä (2016).

Kunta (n=200) Lääni/Alue (n=20)

Seurantatutkimuksen perusteella kasvava määrä kuntia 
toteuttaa lapsivaikutusten ennakkoarviointeja vähintäänkin 
tarkistuslistoihin pohjautuen. Aluetasolla osuus on kasvanut 20 
prosenttiyksiköllä vuosina 2011–2016, mutta kunnissa muutosta 
osuudessa ei juurikaan ole tapahtunut. Viidennes kunnista 
toteuttaa arviointeja, joskaan niiden laadusta ei ole tarkempaa 
tietoa. Lisäksi erilaiset toimijat kuten kirkko ja urheilujärjestöt 
tekevät arviointeja. (Enkätredovisning 2016.)

https://skl.se/download/18.1ef7dbdf15506eb5b096377d
https://skl.se/demokratiledningstyrning/manskligarattigheterjamstalldhet/barnetsrattigheter/barnkonsekvensanalys.878.html
https://skl.se/download/18.5e95253d14642b207ee11e5d/1401536267687/SKL%20barnkonsekvens_karlskoga.pdf
https://skl.se/download/18.5e95253d14642b207ee11e5b/1401536241769/SKL%20barnkonsekvens_dalarna.pdf
https://skl.se/download/18.5e95253d14642b207ee11e5e/1401536280202/SKL%20barnkonsekvens_sormland.pdf
https://skl.se/download/18.59cac10c151ed32010474513/1453216287202/barnkonsekvensanalys%20Simrishamn.pdf
https://skl.se/download/18.7512fffa15f1526e2d6c1273/1508756806106/Enk%C3%A4tredovisning%20slutlig%202011-2016.pdf
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Lapsistrategia (s. 7):
Yhteistyötä eri ammattikuntien välillä vahvistetaan lapsen 
oikeuksien vahvistamiseksi

Lasten oikeuksien holistinen toteutuminen edellyttää kaikkien eri 
toimijoiden yhteistyötä sekä toimenpiteiden jakamista: kunnat ja 
keskushallinto sekä viranomaiset paikallisella alueellisella ja 
kansallisella tasolla. Kunnat ja aluevaltuustot ovat keskeisiä toimijoita 
lapsen yksilöllisen edun kannalta, sillä ne tekevät päätöksiä esimerkiksi 
erityistarpeista tai haavoittuvassa asemassa olevien tilanteista.

Tiedonvaihtaminen kuntien ja muiden toimijoiden kesken on 
ensisijaisen tärkeää lapsen oikeuksien toteutumisen 
varmistamiseksi. Yhteistyön pitää ulottua myös muihin lasten kanssa 
toimiviin tahoihin. Keskushallinnon ja virastojen vastuulla on luoda 
edellytykset yhteistyön toteutumiselle sekä omassa virastossaan että 
suhteessa paikalliseen tasoon.

Lapsivaikutusten arviointia tulisi strategian mukaisesti toteuttaa 
kaikilla hallinnon tasoilla. SKL pitää yllä alueiden ja kuntien lasten 
oikeuksien verkostoja, jossa eri tahot voivat jakaa hyviä käytäntöjä ja 
oppia toisiltaan mm. vaikutusten arvioinnista ja päätöksien 
tietopohjasta.

Verkostoyhteistyö

SKL:n alueiden verkosto on ollut olemassa noin vuodesta 2000, ja 
siihen kuuluvat kaikki alueet.
• Luoda edellytykset osallistujille kehittää strategisesti lapsen 

oikeuksien sopimuksen toteutumista tiedon ja kokemusten 
vaihtamisen kautta

• Osallistujilla mahdollisuus nostaa esiin alueellisia haasteitaan
• Alusta kuntien alueiden ja kansallisen tason yhteistyölle.

SKL:n kuntien verkosto perustettiin vuonna 2016, ja siihen kuuluu 26 
kuntaa. Verkostoon osallistumisen ehtoina ovat mm. valtuuston 
päätös lapsen oikeuksien edistämisestä, osallistujan riittävä 
toimivaltuus ja tulosten raportoiminen poliittisille toimijoille. Elleivät 
ehdot täyty, on myös mahdollista osallistua tarkkailijajäsenenä. 
Kunnissa työskentelee arviolta yli 300 henkilöä lapsistrategioihin 
liittyen.

Alueellinen työ Esimerkiksi Skånessa lääni, alue ja kunnat ovat 
vuodesta 2011 lähtien tehneet yhteistyötä lasten oikeuksien 
vahvistamiseksi. Mukana on 33 kuntaa ja mm. Lundin ja Malmön 
yliopistot sekä esimerkiksi urheiluliitto.

https://skl.se/demokratiledningstyrning/manskligarattigheterjamstalldhet/barnetsrattigheter/natverkbarnetsrattigheter.12238.html
https://skl.se/tjanster/merfranskl/rapporterochskrifter/publikationer/starktregionaltbarnrattsarbete.27591.html
https://www.lu.se/article/lunds-universitet-samarbetar-med-malmo-stad-om-barnets-rattigheter


Yhteenveto lapsivaikutusten arvioinnin 
rakenteista

Uusi-Seelanti Skotlanti Ruotsi Suomi

Arviointimallin 
julkaisuvuosi

2018 2015 2001

Sosiaali- ja terveysministeriö 
julkaisi vuonna 2016 oppaan 
säädösvaikutusten 
arvioinnista ihmisvaikutusten 
näkökulmasta. Lisäksi mm. MLL 
ja Unicef ovat julkaisseet 
oppaita ja ohjeistuksia.

Arviointimallin 
oikeus-
perustaisuus

Suora kytkös YK:n lapsen 
oikeuksien sopimukseen –
arvioinnin avulla pyritään 
kuulemaan lapsia ja nuoria 
osana päätöksentekoa

Arviointimalli perustuu 
kansainvälisiin sopimuksiin 
(YK:n lapsen oikeuksien 
sopimus), kansalliseen 
lainsäädäntöön sekä 
viitekehykseen lasten ja 
nuorten hyvinvoinnin 
kehittämiseksi.  

Arviointimalli linkittyy 
tiiviisti lapsen oikeuksien 
sopimuksen 
toimeenpanoon ja 
lapsistrategiaan. Lapsen 
edun toteutuminen vaatii 
jatkuvaa lapsivaikutusten 
ennakko- ja jälkiarviointia. 

Mainituissa oppaissa lapsen 
oikeuksien toteutumisen 
tarkastelun lähtökohtana ja 
perustana on YK:n lapsen 
oikeuksien sopimus. 

Arvioinnin 
velvoittavuus Vapaaehtoinen, mutta 

käyttöä pyritään lisäämään 
osana Lasten ja nuorten 
hyvinvoinnin strategian 
toimeenpanoa.

Ei lakisääteistä velvoitetta 
toteuttaa, mutta arviointi 
sisältyy hallituksen lasten ja 
nuorten oikeuksien 
edistämisen 
toimeenpanosuunnitelmaan

Sisältyy lapsistrategian 
toimeenpanoon. Lapsen 
oikeuksien sopimuksesta 
Ruotsin laki 2020.

Ei velvoitetta toteuttaa



Yhteenveto lapsivaikutusten arvioinnin 
rakenteista

Uusi-Seelanti Skotlanti Ruotsi Suomi

Arvioinnin 
sovellusala

Lapsivaikutusten 
arviointimalli on kehitetty 
erityisesti keskushallinnon 
tarpeisiin.  Sovellusalat: 
lainsäädäntö, lapsiin ja 
nuoriin liittyvät 
politiikkatoimet, palvelujen 
kehittäminen, 
budjettipäätökset.

Kohteita ei ole rajattu -
lapsivaikutusten arvioinnin 
esiselvitys tulisi toteuttaa kaikissa 
uusissa ja politiikkahankkeissa. 
Tällä hetkellä toteutetaan 
pääosin keskushallintotasolla.

Malli on kehitetty 
paikallisten toimijoiden ja 
viranomaisten työn 
tueksi. Kohteita ei ole 
rajattu.

STM:n opas kohdistuu 
säädösvaikutusten arviointiin. 
MLL:n opas kohdistuu kaikille 
päätöksenteon tasoille eikä 
arvioinnin kohteita ole rajattu. 
Unicefin ohjeistus koskee 
erityisesti kuntien 
päätöksentekoa.



4.Yhteenveto ja opit Suomelle



Keskeiset opit Suomelle
1. Lapsistrategian ja lapsivaikutusten arvioinnin yhteen kytkeminen.   Lapsivaikutusten arvioinnilla on kaikissa tämän selvityksen  

tarkastelumaissa tiivis kytkös lapsistrategiaan. Lapsivaikutusten arviointi sisältyy tarkastelumaissa joko lapsistrategioiden
toimeenpanosuunnitelmiin tai sitä hyödynnetään työvälineenä lasten oikeuksien edistämisessä ja tehdystä yöstä raportoitaessa.
Lapsivaikutusten arviointi toimii siten sekä strategioiden toimeenpanon että seurannan keskeisenä työkaluna.

2. Laaja tietopohja ja osallistaminen. Lapsistrategioiden valmisteluun on osallistettu kaikissa tarkastelun kohteena olleissa maissa laajasti eri 
toimijoita (lapsia, vanhempia sekä asiantuntijoita). Laajan osallisuuden toteutuminen on ollut tärkeää paitsi sisällöllisesti, niin 
mahdollisimman vahvan julkisen mandaatin näkökulmasta. Lisäksi strategioiden laadinnan pohjana on ollut systemaattinen katsaus 
olemassa olevaan tieteelliseen ja muuhun lapsen oikeuksien toteutumista ja hyvinvointia koskevaan tietoon.  

3. Jatkuvasti päivittyvä strategia. Tarkastelun  kohteena olleissa maissa lapsistrategioita päivitetään verrattain tiheästi. Uudessa-
Seelannissa ja Skotlannissa velvoite päivittää strategia kolmen vuoden välein sisältyy lainsäädäntöön, millä pyritään varmistamaan 
strategioiden  ajantasaisuus ja vastaavuus kunkin hetken sekä tulevaisuuden tarpeisiin. Ruotsissa vastaavat kirjaukset on sisällytetty itse 
strategiaan, ja toimenpiteitä on kohdennettu muutaman vuoden välein.

4. Toimeenpanoon ja toteutumisen seurannan vastuiden selkeä määrittely. Ruotsissa lapsiasiainvaltuutetulla on laaja vastuu lapsen 
oikeuksien sopimuksen toimeenpanon tukemisesta ja seurannasta. Uudessa-Seelannissa strategian valmistelusta ja toimeenpanosta on
vastannut Uuden-Seelannin pääministerin kabinetti.  Kabinettiin perustettiin tätä varten Lasten hyvinvoinnin ja köyhyyden vähentämisen 
osasto ja työtä johtaa pääministeri, joka toimii pääministerin tehtävän ohessa lapsiköyhyyden vähentämisen ministerinä, ja lapsiasioiden 
ministeri. Skotlannissa vastuu on erikseen laissa määritelty kaikille ministereille, jotka kukin raportoivat omalta osaltaan strategian 
toimeenpanosta parlamentille. 



5. Kaksi aikajännettä. Strateginen tavoitteenasettelu tapahtuu pitkällä – hallituskaudet ylittävällä  – aikajänteellä, mutta samanaikaisesti 
strategiaa toimeenpannaan ja seurataan lyhyemmän aikavälin mittareilla, indikaattoreilla ja käytännön toimeenpanosuunnitelmilla.

6. Vastuuminister(e)ille velvollisuus raportoida eduskunnalle strategian edistymisestä.  Lapsen oikeuksien sopimuksen 3. artiklan 
mukaisen lapsen edun toteutuminen vaatii jatkuvaa päätösten seurausten analysointia sekä lapsivaikutusten ennakko- ja jälkiarviointeja. 
Tämä koskee sekä lapsiin kohdistuvia päätöksiä että muita toimenpiteitä yksittäisen lapsen näkökulmasta ja lasten näkökulmasta yleisesti. 
Seurannalla pystytään tunnistamaan lasten oikeuksien vahvistamiseen tarvittavat lainsäädäntö- ja muut toimenpiteet. Uudessa-
Seelannissa lapsiasioiden ministeri valmistelee vuosittain raportin, jossa kuvataan lapsistrategian tuloksellisuutta.  Lisäksi ministeri raportoi 
vuosittain strategian edistymisestä parlamentille. Skotlannissa ministerien tulee lain mukaan raportoida parlamentille kolmen vuoden 
välein, millä toimenpiteillä he ovat edistäneet tai varmistaneet YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen vaatimusten toteuttamista Skotlannissa 
ja miten he ovat lisänneet julkista tietoisuutta ja ymmärrystä lasten oikeuksista

7. Arviointien  julkaiseminen ja niistä aktiivisesti tiedottaminen. Skotlannin hallituksen toteuttamat lapsivaikutusten  arvioinnit tulee 
julkaista sekä kopio niistä tulee toimittaa hallinnon Lasten oikeuksien ja osallistamisen tiimille. Julkaisuun liittyvä vaatimus koskee myös 
esiselvityksiä.  Arviointien julkisuus ja niistä aktiivisesti tiedottaminen tukee itsessään lapsistrategian päämäärien toteutusta ja 
arviointitoimintaa.

8. Lapsivaikutusten arvioinnin  menettelytapojen suunnittelun sekä hyvien käytäntöjen  levittämisen ja ylläpitämisen keskittäminen 
yhdelle vastuutoimijalle.   Kokonaisvastuu lapsivaikutusten arvioinnin menettelytapojen suunnittelusta ja toimeenpanon tuesta on 
tarkastelumaissa keskitetty lähtökohtaisesti yhdelle toimijalle. Lapsivaikutusten arvioinnin toteuttamisen tueksi on laadittu lomakkeita ja 
oppaita, ja eri toimijat tukevat arvioijia mallien kehittämisessä. Lapsivaikutusten arvioinnin muodostuminen systemaattisesti
hyödynnettäväksi työkaluksi edellyttää virkamiesten tietoisuuden kasvattamista lapsen oikeuksista sekä lapsivaikutusten arvioinnista. Tätä 
toteutetaan eri maissa eri tavoin, mm. sähköisiä oppimismoduuleita kehittämällä. Myös lapsistrategioiden tai lainsäädäntöön 
pohjautuvien lapsen oikeuksien edistämisen velvoitteiden nähdään itsessään kasvattaneen yleistä tietoisuutta lasten oikeuksista.

.

Keskeiset opit Suomelle



6.Liitteet



Keskeiset lähteet maittain
Uusi-Seelanti
Lapsistrategia:
• Lapsista annetun lain muutos 2018 (Children’s Amendment Act 2018) 

http://www.legislation.govt.nz/act/public/2018/0058/latest/whole.html#LMS131635

• Lapsistrategian esittely 2019 https://dpmc.govt.nz/our-programmes/child-and-youth-wellbeing-strategy

• Lapsistrategian sisältö 2019 https://childyouthwellbeing.govt.nz/resources/child-and-youth-wellbeing-strategy-html#section-1

• Lapsistrategian valmistelun työohjelma 2018 https://dpmc.govt.nz/publications/cabinet-paper-swc-18-sub-0118-child-wellbeing-strategy-work-
programme-and-budget

• Yhteenveto lapsistrategiaan kohdistuneesta palautteesta 2019 https://dpmc.govt.nz/publications/summary-report-national-engagement-child-
and-youth-wellbeing#section-4

• Lapsistrategian toimeenpanosuunnitelma 2019 https://childyouthwellbeing.govt.nz/resources/current-programme-action

• Yhteenveto lapsistrategiasta 2019 https://childyouthwellbeing.govt.nz/sites/default/files/2019-08/strategy-on-a-page-child-youth-wellbeing-
Sept-2019.pdf

Lapsivaikutusten arviointi:
• Lapsivaikutusten arvioinnin työkalu ja ohjeistus (Sosiaaliasioiden kehittämisen ministeriö 2019): https://www.msd.govt.nz/about-msd-and-our-

work/publications-resources/resources/child-impact-assessment.html

• Lapsivaikutusten arviointilomake 2019: https://www.msd.govt.nz/documents/about-msd-and-our-work/publications-resources/resources/child-
impact-assessment-tool.docx

• Raportti lasten osallistumisen oikeuksien toteutumisesta hallinnon politiikassa 2019 (lapsiasiavaltuutetun toimisto): 
https://www.occ.org.nz/assets/Uploads/CMG2019-Online-FINAL-full2.pdf

http://www.legislation.govt.nz/act/public/2018/0058/latest/whole.html
https://dpmc.govt.nz/our-programmes/child-and-youth-wellbeing-strategy
https://childyouthwellbeing.govt.nz/resources/child-and-youth-wellbeing-strategy-html
https://dpmc.govt.nz/publications/cabinet-paper-swc-18-sub-0118-child-wellbeing-strategy-work-programme-and-budget
https://dpmc.govt.nz/publications/summary-report-national-engagement-child-and-youth-wellbeing
https://childyouthwellbeing.govt.nz/resources/current-programme-action
https://childyouthwellbeing.govt.nz/sites/default/files/2019-08/strategy-on-a-page-child-youth-wellbeing-Sept-2019.pdf
https://www.msd.govt.nz/about-msd-and-our-work/publications-resources/resources/child-impact-assessment.html
https://www.msd.govt.nz/documents/about-msd-and-our-work/publications-resources/resources/child-impact-assessment-tool.docx
https://www.occ.org.nz/assets/Uploads/CMG2019-Online-FINAL-full2.pdf


Keskeiset lähteet maittain
Skotlanti
Lapsistrategia:
• Raportti lasten ihmisoikeuksien edistämisestä Skotlannissa 2015-2018 https://www.gov.scot/publications/progressing-human-rights-children-

scotland-report-2015-2018/pages/3/
• Toimenpideohjelma lasten ihmisoikeuksien edistämiseksi Skotlannissa 2018-2021 https://www.gov.scot/publications/progressing-human-rights-

children-scotland-action-plan-2018-2021/

• Luonnos toimenpideohjelmaksi lasten ihmisoikeuksien edistämiseksi Skotlannissa 2018-2021 https://consult.gov.scot/children-and-
families/childrens-rights/user_uploads/00537776.pdf

• Laki lapsista ja nuorista 2014 (Children and Young People (Scotland) Act 2014) http://www.legislation.gov.uk/asp/2014/8/contents/enacted
• Lasten oikeuksien tilaa koskevat raportit: https://www.togetherscotland.org.uk/resources-and-networks/state-of-childrens-rights-reports/

• Nuorten näkemykset YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen komitean kommenteista 2016 koskien lapsen oikeuksien sopimuksen toimeenpanoa: 
http://www.article12.org/wp-content/uploads/2018/05/I-Witness_the-Concluding-Observation_2018_web.pdf

• Lapsiparlamentin raportti koskien lasten toiveyhteiskuntaa 2017: https://www.childrensparliament.org.uk/wp-
content/uploads/WhatKindofScotlandOnline2017.pdf

• YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen inkorporointi skotlantilaiseen lainsäädäntöön – Together (Scottish Alliance for Childen’s rights) 2019 
https://www.togetherscotland.org.uk/about-childrens-rights/monitoring-the-uncrc/incorporation-of-the-un-convention-on-the-rights-of-the-
child/

• Lasten oikeuksia edistävien järjestöjen ehdotus laiksi, jolla YK:n lapsen oikeuksien sopimus inkorporoidaan skotlantilaiseen lainsäädäntöön 2018: 
https://www.togetherscotland.org.uk/media/1200/childrens-rights-scotland-bill-2019.pdf

• Suositus uuden ihmisoikeuksien viitekehyksen käyttöönotosta Skotlannissa, Skotlannin pääministerin ihmisoikeuksien neuvonantajaryhmä, 2018: 
https://humanrightsleadership.scot/wp-content/uploads/2018/12/First-Ministers-Advisory-Group-on-Human-Rights-Leadership-Final-report-for-
publication.pdf

https://www.gov.scot/publications/progressing-human-rights-children-scotland-report-2015-2018/pages/3/
https://www.gov.scot/publications/progressing-human-rights-children-scotland-action-plan-2018-2021/
https://consult.gov.scot/children-and-families/childrens-rights/user_uploads/00537776.pdf
http://www.legislation.gov.uk/asp/2014/8/contents/enacted
https://www.togetherscotland.org.uk/resources-and-networks/state-of-childrens-rights-reports/
http://www.article12.org/wp-content/uploads/2018/05/I-Witness_the-Concluding-Observation_2018_web.pdf
https://www.childrensparliament.org.uk/wp-content/uploads/WhatKindofScotlandOnline2017.pdf
https://www.togetherscotland.org.uk/about-childrens-rights/monitoring-the-uncrc/incorporation-of-the-un-convention-on-the-rights-of-the-child/
https://www.togetherscotland.org.uk/media/1200/childrens-rights-scotland-bill-2019.pdf
https://humanrightsleadership.scot/wp-content/uploads/2018/12/First-Ministers-Advisory-Group-on-Human-Rights-Leadership-Final-report-for-publication.pdf


Keskeiset lähteet maittain
Skotlanti
Lapsistrategia (jatkuu):

• Julkinen konsultaatio Lapsen oikeuksien sopimuksen inkorporoinnista skotlantilaiseen lainsäädäntöön 2019: 
https://www.gov.scot/publications/childrens-rights-consultation-incorporating-uncrc-rights-child-domestic-law-scotland/pages/1/

• Hallinnon saamat palautteet YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen inkorporoinnista skotlantilaiseen lainsäädäntöön 2019: 
https://consult.gov.scot/children-and-families/uncrc/

• Opetushenkilöstölle suunnattu työkalupaketti lasten oikeuksien osaamisen itsearvioimiseksi ja käytäntöjen kehittämiseksi (Education
Scotland 2019): https://education.gov.scot/improvement/Learning-resources/recognising-and-realising-childrens-rights

Lapsivaikutusten arviointi:

• Unicefin raportti lapsivaikutusten arvioinnin käytännöistä Britanniassa (2017): https://www.unicef.org.uk/wp-content/uploads/2017/09/Unicef-UK-
CRIA-comparative-review_FOR-PUBLICATION.pdf

• Opas lapsivaikutusten arvioinnin toteutuksesta 2019: https://www.gov.scot/binaries/content/documents/govscot/publications/advice-and-
guidance/2015/06/childrens-rights-wellbeing-impact-assessments-crwia-guidance/documents/crwia---guidance-for-scottish-government-
officials---version-2---february-2019/crwia---guidance-for-scottish-government-officials---version-2---february-
2019/govscot%3Adocument/CRWIA%2B-%2BGuidance%2Bfor%2BScottish%2BGovernment%2Bofficials%2B-%2Bversion%2B2%2B-
%2BFebruary%2B2019.pdf

• Skotlannin hallinnon teemasivusto ihmisoikeuksien edistämisestä 2019: https://www.gov.scot/policies/human-rights/childrens-rights/

• Selvitys lapsivaikutusten arvioinnista lasten oikeuksiin perustuvan päätöksenteon edistämisen työkaluna 2019 (Together Scotland ja Edinburghin 
yliopisto): https://www.togetherscotland.org.uk/news-and-events/news/2019/06/using-crwia-to-promote-child-rights-based-decision-making/

https://www.gov.scot/publications/childrens-rights-consultation-incorporating-uncrc-rights-child-domestic-law-scotland/pages/1/
https://consult.gov.scot/children-and-families/uncrc/
https://education.gov.scot/improvement/Learning-resources/recognising-and-realising-childrens-rights
https://www.unicef.org.uk/wp-content/uploads/2017/09/Unicef-UK-CRIA-comparative-review_FOR-PUBLICATION.pdf
https://www.gov.scot/binaries/content/documents/govscot/publications/advice-and-guidance/2015/06/childrens-rights-wellbeing-impact-assessments-crwia-guidance/documents/crwia---guidance-for-scottish-government-officials---version-2---february-2019/crwia---guidance-for-scottish-government-officials---version-2---february-2019/govscot%3Adocument/CRWIA%2B-%2BGuidance%2Bfor%2BScottish%2BGovernment%2Bofficials%2B-%2Bversion%2B2%2B-%2BFebruary%2B2019.pdf
https://www.gov.scot/policies/human-rights/childrens-rights/
https://www.togetherscotland.org.uk/news-and-events/news/2019/06/using-crwia-to-promote-child-rights-based-decision-making/


Keskeiset lähteet maittain
Ruotsi

Lapsistrategia:

• Lapsen oikeuksien vahvistamisen strategia 2010: https://www.regeringen.se/informationsmaterial/2011/10/s2010.026/

• Hallituksen lapsen oikeuksien politiikan esittely 2019: https://www.regeringen.se/regeringens-politik/barnets-rattigheter

• Selvitys lapsen oikeuksien sopimuksen tuomisesta Ruotsin laiksi 2016: 
https://www.regeringen.se/49315c/contentassets/7bcd0fe8815345aeb2ff0d9678896e11/barnkonventionen-blir-svensk-lag-sou-2016_19.pdf

• Lapsiasiainvaltuutetun julkaisut: https://www.barnombudsmannen.se/barnombudsmannen/publikationer/

• Lapsiasiainvaltuutetun ajankohtaiset toimenpiteet 2019: https://www.barnombudsmannen.se/barnombudsmannen/i-fokus-just-nu/

• Kuntien ja alueiden liiton lasten oikeuksien edistämisen materiaalit 2019: 
https://skl.se/demokratiledningstyrning/manskligarattigheterjamstalldhet/barnetsrattigheter.106.html

• Alueellinen lasten oikeuksien vahvistaminen Skånessa (SKL) 2017: https://webbutik.skl.se/sv/artiklar/starkt-regionalt-barnrattsarbete.html

https://www.regeringen.se/informationsmaterial/2011/10/s2010.026/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/barnets-rattigheter
https://www.regeringen.se/49315c/contentassets/7bcd0fe8815345aeb2ff0d9678896e11/barnkonventionen-blir-svensk-lag-sou-2016_19.pdf
https://www.barnombudsmannen.se/barnombudsmannen/publikationer/
https://www.barnombudsmannen.se/barnombudsmannen/i-fokus-just-nu/
https://skl.se/demokratiledningstyrning/manskligarattigheterjamstalldhet/barnetsrattigheter.106.html
https://webbutik.skl.se/sv/artiklar/starkt-regionalt-barnrattsarbete.html


Keskeiset lähteet maittain
Ruotsi

Lapsivaikutusten arviointi:

• Lapsen oikeuksien sopimuksen edistämisen ja vaikutusten arvioinnin seurantaraportti (SKL) 2017: 
https://skl.se/download/18.7512fffa15f1526e2d6c1273/1508756806106/Enk%C3%A4tredovisning%20slutlig%202011-2016.pdf

• Lapsivaikutusten arvioinnin työkaluja (Barnombudsmannen) 2019: https://www.barnombudsmannen.se/globalassets/dokument-for-
nedladdning/english/publications/child-impact-analysis.pdf ja https://www.barnombudsmannen.se/globalassets/dokument-for-
nedladdning/publikationer/faktablad/faktablad2_uppna11.pdf

• Lapsivaikutusten arvioinnin käytäntöjen tutkimusraportti (Englundh/SKL) 2014: https://skl.se/download/18.1ef7dbdf15506eb5b096377d

• Lapsiasiainvaltuutetun nuorten kuulemisen työkalu: https://www.barnombudsmannen.se/unga-direkt/

• Max 18 -tilastopalvelu: https://max18.barnombudsmannen.se/max18-statistik/

• Lapsen edun arvioimisen opas (SKL) 2018: https://webbutik.skl.se/sv/artiklar/provning-av-barnets-basta.html

https://skl.se/download/18.7512fffa15f1526e2d6c1273/1508756806106/Enk%C3%A4tredovisning%20slutlig%202011-2016.pdf
https://www.barnombudsmannen.se/globalassets/dokument-for-nedladdning/english/publications/child-impact-analysis.pdf
https://www.barnombudsmannen.se/globalassets/dokument-for-nedladdning/publikationer/faktablad/faktablad2_uppna11.pdf
https://skl.se/download/18.1ef7dbdf15506eb5b096377d
https://www.barnombudsmannen.se/unga-direkt/
https://max18.barnombudsmannen.se/max18-statistik/
https://webbutik.skl.se/sv/artiklar/provning-av-barnets-basta.html


Lista haastatelluista henkilöistä
Uusi-Seelanti:
• Sosiaaliasioiden kehittämisen ministeriö (Ministry of Social Development)

• Valtioneuvosto (The Department of Prime Minister and Cabinet)

• Ministeriöiden sähköpostihaastattelut koordinoinut ja toimittanut 24.9.2019 Sarah Morris, johtava asiantuntija, Children’s
Commissioner New Zealand

Skotlanti / UK:
• Louise King, johtaja, Children's Right Alliance for England (CRAE), puhelinhaastattelu 23.9.2019

• Sean Oneill, politiikkajohtaja, Children in Wales, puhelinhaastattelu 2.10.2019

• Juliet Harris, johtaja, Together (Scottish Alliance for Children's Rights), puhelinhaastattelu 2.10.2019

Ruotsi
• Elizabeth Englundh, asiantuntija, lasten oikeudet, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), puhelinhaastattelu 4.9.2019

• Kenneth Ljung, tutkija, Barnombudsmannen (lapsiasiainvaltuutetun toimisto), sähköpostivastaukset haastattelu- sekä tarkentaviin 
kysymyksiin 29.8.2019


